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redakční radu potěšilo, že se inovovaná grafická úprava našeho
časopisu setkala s uznáním řady členů akupunkturní společnosti.
Časopis se líbí i obsahem a my věříme, že se nám podaří udržet
nastoupený trend ve zvyšování kvality tohoto hlavního informačního zdroje společnosti.
V naší odborné společnosti se od vyjití dvojčíslí 1–2/2006 udály
tři významné události. První událostí bylo to, že doc. MUDr. František Pára, CSc. byl navržen a zvolen čestným předsedou ČLAS. Je
to ocenění jeho dlouholeté (patnáctileté) vynikající práce pro naši
společnost. Blahopřejeme ! Druhou událostí pro náš výbor bylo to,
že pro zdravotní důvody, které se ukázaly být dlouhodobějšího charakteru, odstoupila z funkce vědecké sekretářky a také i z výboru
MUDr. Doris Danielová. Přejeme jí, aby se jí zdraví vrátilo a mohla
opět uplatnit své nemalé schopnosti i pro naši společnost. Vědeckým sekretářem byl zvolen MUDr. Milan Stránecký a do výboru byla
místo MUDr. Danielové kooptována MUDr. Zuzana Vančuříková
z Prahy, jako první náhradník vyšlý z korespondečních voleb. Třetí
událostí je nepochybně životní jubileum MUDr. Milady Barešové, je
mu věnován článek MUDr. Prokeše v časopise.
Tomuto výročí naší milé učitelky byl věnován také seminář
v Lékařském domě dne 4. 11. 2006. Na semináři zazněly teoretické příspěvky doc. MUDr. Jandové o neurohormonech a jejich vztahu k akupunktuře, práce její dcery MUDr. Večeřové-Procházkové
o neurologických zobrazovacích metodách v průkazu účinnosti
akupunktury, MUDr. Milada Barešová nám shrnula poznatky o prvních třech bodech dráhy plic. Firma Embitron pozvala z Německa
prof. MUDr. Schikoru, který velmi přehledným způsobem shrnul
poznatky o laserové akupunktuře se zaměřením na laserové „jehly“. MUDr. Milan Stránecký představil konstituční akupunkturu
a MUDr. Michal Strnad pohovořil o svých zkušenostech ze studijního pobytu v Číně a možnostech a způsobech doplňování v akupunktuře podle tradiční čínské medicíny. Nutno říct, že úroveň
všech přednášek byla vynikající. Je potěšující, že dokážeme vlastními přednášejícími naplnit velmi kvalitně obsah semináře.
3. číslo inovovaného časopisu dostáváte do rukou až nyní, protože nebylo snadné získat články. Příčinou byl zřejmě čas léta a čas
dovolených, kdy se obvykle věnujeme příjemnějším činnostem než
psaní odborných článků nebo jiných příspěvků do časopisu. Musím
si proto znovu povzdechnout, že by redakční rada potřebovala větší
tvůrčí aktivitu ze strany členů naší společnosti.
V obsahu naleznete dvě originální práce doc. Šmiraly, na druhé
spolupracovala MUDr. Ondrejkovičová, 2. a 3. část Historie akupunkturní společnosti, které se perfektně zhostil doc. Pára, naleznete zde informace ze dvou proběhlých kongresů, rešerže ze zahraničního tisku a bohatou společenskou rubriku. O článku k jubileu
MUDr. Barešové jsem již informoval výše, druhý, jehož je autorem
doc. Pára, je věnován osmdesátinám nestora naší akupunktury
MUDr. Jaroslava Debefa, jehož průkopnická práce v aurikuloterapii
a aurikulomedicíně ovlivnila téměř všechny naše akupunkturisty.
Blíží se konec roku, a proto dovolte, abych vám za redakční radu
i výbor akupunkturistické společnosti všem popřál do nového roku
pevné zdraví, hodně spokojených pacientů a mnoho štěstí v osobním životě.
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Doc. MUDr. František Pára, CSc.
čestným předsedou Člas ČLS JEP
MUDr. Ladislav Fildán
Na návrh našich významných
zahraničních členů Dr. med. Oskara Mastaliera a Dr. med. Jochena
Gleditsche a členů výboru společnosti   byl dne 24. 6. 2006 výborem České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP udělen
Doc. MUDr. Františkovi Párovi, CSc.
titul „Čestný předseda České lékařské akupunkturistické společnosti
ČLS JEP“.
Tento titul mu byl navržen a udělen za vynikající dlouhodobou práci
pro českou akupunkturu především

ve funkci předsedy společnosti, za  
odbornou a výukovu činnost, za práci při organizacích našich mezinárodních kongresů a  celosvětového
sympózia ICMART 2005 v Praze a za
významnou reprezentaci naší akupunktury v zahraničí a v ICMARTu,
díky níž je česká akupunktura stále
dobře známa a dobře zapsána na
mezinárodním poli.
Výbor věří, že vzhledem ke svým
dlouholetým zkušenostem s vedením společnosti a bohatým mezinárodním kontaktům doc. Pára bude

ochoten dále spolupracovat s výborem společnosti a podle svých možností přispět radou či pomocí při
řešení některých otázek života společnosti.

Historie České lékařské akupunkturistické
společnosti ČLS JEP (org. č. 60) – Část II.
Czech Medical Acupuncture Society CzMA
Doc. MUDr. František Pára
Významné osobnosti –
pokračování:
MUDr. M. Barešová
(10. 11. 1931) – interna, FBLR, atestace z akupunktury (2003) – velmi
vzdělaná a neúnavná propagátorka
akupunktury, která svoji energii
a pedagogické schopnosti hlavně
zaměřila na vzdělávání v akupunktury a pomoc potřebným, vyškolila
u nás i na Slovensku cca 2500 lékařů a stala se „matkou“ všech akupunkturistů. Byla místopředsedkyní ČLAS (1990–2001) a zůstala její
emeritní místopředsedkyní.
Zájem o akupunkt. již od r. 1964
(školení absolvovala u Dr. Kajdoše),
akupunkturu provozovala v ordinaci závodní lékařky (1964–72) a na
rehabilitační klinice FN Praha 10 –
Vinohrady, přednosta prof. Janda
(1972–87). První kurzy aku absolvovala v ILF Praha v r. 1978. Od
2

r. 1979 až dosud organizovala a zcela nebo z velké části přednášela na
veškerých školeních akupunktury v ČR v ILF a IPVZ Praha – kurzy
pro začátečníky, pokročilé, doplňkové, pro školitele v akupunktuře,
praktické postupy v akupunktuře,
školící místa; jako externí vedoucí
kurzů (1979–1987), jako člen katedry všeobecného lékařství ILF Praha
(1987–91), jako vedoucí kabinetu
akupunktury (1991–97), od r. 1997
dosud v rámci Subkatedry léčby
bolesti a akupunktury IPVZ Praha.
Od r. 1990 doposud vede základní
i speciální kurzy 1–2x/rok na Slovensku.
V r. 1993 prosadila rozšíření kurzů akupunktury na 200 hodin teorie
a praxe. Je školitelem v akupunktuře a nositelem dalších ocenění (viz
přehled). Organizovala odborné
stáže na Srí Lance a v Thajsku (1995,
1998), byla na akvizičních cestách
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v Tunisu (1983), Jordánsku, Spojených arabských emirátech (1984),
přednášela ve 13 zemích světa,
např. v Číně (1991), Japonsku (1993,
1999), J. Korei (1995). Je recenzentem mnoha podstatných monografií
o akupunktuře. Publikace – Barešová M., Vondráčková D: Čínská energetická gymnastika, Olympia 1991.
MUDr. J. Debef
(9. 10. 1925) – interna, jeden z nejlidštějších a nejvzdělanějších členů
ČLAS, nadšený přednašeč a diskutér, který se po studiu mnoha monografií o akupunktuře začal věnovat
aurikuloterapii (léčbě nabodáváním ušního boltce) a její propagaci.
První zkušenosti publikoval v Praktickém lékaři (1982), první monografie „Aurikuloterapie“ vznikla
v r. 1982, ale nepřízní doby vyšla
pouze časopisecky ve Službě zdravotníkům (1985–1986) a zkráceně

jako účelové tisky Balnei a VLVDÚ
v Hradci Králové.
Byl místopředsedou ČLAS (1990–
1993), jako zakladatel sekce AT při
ČLAS (1991) byl jejím předsedou
v letech 1991–1995; byl přizván
k přednáškám dr. Y. Rouxevillem
z Francie (spolupracovník Dr. P. Nogiera), organizoval první semináře
o AT (1994 Praha, 1995 Olomouc).
Sekce AT narostla za jeho předsednictví na 220 členů.
Je školitelem v akupunktuře, Čestným členem ČLS JEP, ČLAS, SAS,
Čestným předsedou sekce AT. Aktivně školil od r. 1980 na kurzech aku,
později na samostatných kurzech
AT pro začátečníky i pokročilé (ILF
Praha, KÚNZ Ostrava, IDVPZ Brno).
Vydal obsáhlou dvoudílnou monografii „Aurikuloterapie 1. Toulky
řádem“, „Aurikuloterapie 2. Praxe“
(2002), která je mimořádnou knihou i ve světovém písemnictví. Nejvýznamnější jsou publikace o bazálním stresu (s F. Párou), které vyšly
v časopisech německých, francouzských, izraelských a japonských.
MUDr. R. Růžička, CSc.
(18. 2. 1932) – interna, všeobecné lékařství, patří mezi zakládající
a nejvíce publikující členy společnosti i nejaktivnější propagátory
akupunktury, je považován za předního českého odborníka v oblasti
tradiční čínské mediciny. Podílel
se na vývoji prvního detektoru akupunkturních bodů (1969) a Stimulu
3 a 5 (1984), na obhajobě výzkumných úkolů (Detekce aktivních
bodů kůže – 1978 a Elektrocharakteristika aktivních bodů kůže – 1980),
v r. 1981 obhájil kandidátskou práci s aku tematikou. Od r. 1978 vedl
oddělení aku při železniční poliklinice v Prostějově, v r. 1985 byl
jmenován ústředním odborníkem
pro akupunkturu v síti železničního
zdravotnictví. Je školitelem v akupunktuře, Čestným členem ČLAS,
od r. 1978 školil na kurzech při ILF
Praha, KÚNZ Ostrava, Brno a IDVPZ
Brno a jako ústřední odborník v síti
železničního zdravotnictví. Byl členem pracovní komise pro akupunkturu při ČLK a je soudním znalcem
v oboru AKU a laserpunktury. Publikuje od r. 1966; počet přednášek
a publikací přesahuje 200, včetně
řady knih (autor nebo spoluator).

Z důležitých monografií uvádíme:
Akupunktura v teorii a praxi, Nadas
Praha, 1985, 1990; Elektroakupunktura, Nadas Praha, 1991; Manupresura (akupunktura bez jehel), Nadatur,
1993; Akupunkturní mikrosystémy –
oblast hlavy, Nadatur, 1993; Mikrosystémy akupunktury s hlediska
současného poznání, Poznání, 2002;
Tradiční čínská medicína v denním
životě, Poznání 2002 (společně
s R. Sosík a Y. Wang).

Kvalifikace lékařů
v akupunktuře
Akupunkturu v ČR mohou provozovat pouze lékaři pracující se
živým pacientem, kteří mají atestaci nebo tři roky klinické praxe
a úspěšně absolvují aspoň základní
kurz akupunktury (200 hodin teorie a praxe) na pověřeném pracovišti a úspěšně složí zkoušku. Na tomto základě obdrží od pověřených
pracovišť (IPVZ Praha, IDVPZ Brno,
VLA Hradec Králové) Osvědčení
o kvalifikaci v akupunktuře.
Výbor společnosti garantuje svým
členům stupeň kvalifikace v akupunktuře a uděluje ho na základě
žádosti a předložených dokladů
(o kurzech, školeních, stážích, přednáškách, publikacích, doložené praxi aj. odborných aktivitách) podle
přísného bodovacího systému. Vydává Oprávnění – Kredit I. st. (provádění akupunktury v rámci svého
oboru), Oprávnění – Kredit II. st.
(provádění akupunktury ve všech
jejich indikacích – dosud 39 lékařů) a nejvyšší stupeň Školitel v akupunktuře (dosud 17 lékařů).
Členská základna – nejpočetnější
základna byla v r. 1993 – 1011 členů,
největší úbytek nastal po vyškrtnutí  
kódů ze seznamu zdravotních výkonů; v r. 1998 měla společnost 721
členů, v r. 2003 bylo organizováno
608 členů (z toho 14 čestných členů
z ČR a 4 ze zahraničí).
Vztah ČLAS a zdravotních pojišťoven: bylo vypracováno pět kódů
ošetření akupunkturou   (Seznam
zdravotních výkonů MZ ČR 1992).
Při inovaci se 3 diagnostické a 10
terapeutických výkonů již do nového seznamu nedostalo, protože od
1. 4. 1997 se ze zákona přestaly výkony akupunktury platit ze zdravotního pojištění.

Je třeba zdůraznit, že zájem o akupunkturu byl a je nad rámec povinností lékařů a byl a je nadále veden
snahou pomoci i těm nemocným,
kterým naše současná medicína
pomoci nedovedla nebo je   přemírou farmakoterapie a vyšetřovacích
metod a nevhodným přístupem
poškozovala. Všichni lékaři v bývalých i v současném výboru akupunkturistické společnosti byli ve svých
odbornostech velmi erudovaní,
převážně s dvěmi i více atestacemi.
Trvalým úkolem ČLAS je napomoci k zařazení důležitých poznatků
akupunktury a přidružených technik do běžné lékařské praxe, pomoci k ozdravění populace a snížení
nákladů na zdravotní péči.
P.S.: Autoři článku Historie ČLAS
ČLS JEP – Část I. v Acupunctura  
Bohemo Slovaca č. 1 – 2. 2006 žádají čtenáře, aby si doplnili na str. 4
do levého sloupce v odstavci začínajícím „Další členové … ve výboru
ČLAS“ také jméno J. Soukup ml..
Tímto se Jirkovi i čtenářům omlouváme za nedopatření.
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Historie České lékařské akupunkturistické
společnosti ČLS JEP (org. č. 60) – Část III.
Czech Medical Acupuncture Society CzMA
Doc. MUDr. František Pára
Významné aktivity
ČLAS pořádá pracovní dny a kongresy (viz přehled), garantuje mimořádné školící akce, vydává časopis.
Již od r. 1965 se naši lékaři aktivně
účastnili zahraničních kongresů –
R. Umlauf ve Vídni (1965), V. Kajdoš
a R. Umlauf ve Wiesbadenu (1966),
R. Umlauf (1967);
R. Umlauf, R. Růžička a J. Marek
(1969) přednášeli na světovém kongresu akupunktury v Paříži. Počet
přednášek a posterů členů ČLAS na
zahraničních kongresech a sympóziích dosahuje v současné době počtu
asi 200. Publikací v zahraničních
časopisech je již několik desítek,
počínaje Kajdošovými a Umlaufovými pracemi v němčině v 60. letech,
přes Umlaufovy anglické, francouzské a italské, až po Debefovy a Párovy v japonštině v 90. letech.
Pregraduální výuka akupunktury probíhala na LF MU v Brně (od
r. 1985 jako nepovinný předmět,
R. Umlauf), na LF UK v Hradci Králové 30 hod. v rámci „Základů komplementární mediciny“ (1990–2001
jako povinně i nepovinně volitelný předmět, F. Pára), na 2. LF UK
(1991, M. Lidická), na 1. LF UK Praha 120 hodin (od r. 1992–dosud,
P. Fiala), přechodně na LF UK Plzeň
(M. Zahradníková).
Postgraduální výuka akupunktury probíhala v rámci ILF Praha od
r. 1978, od r. 1979 vedení a přednášky M. Barešová, později v rámci
IPVZ Praha. Od r. 1985 se pořádala
školení základních kurzů v krajích –
školitelé a vedoucí kurzů v Praze
a Středočeském, Severočeském a Jihomoravském kraji (M. Barešová),
v Západočeském kraji (J. Marek),
ve Východočeském kraji (F. Pára)
a v Severomoravském kraji (L. Ku4

čerová). Dále se konala výuka v rámci KÚNZ Ostrava (hlavně AT –
J. Debef, R. Růžička), kurzy akupunktury v KÚNZ Brno (R. Umlauf
1980), v IDVPZ Brno (J. Marek,
R. Růžička, později L. Fildán, M. Kantorek; kurzy EAV – V. Dolejšová,
H. Wankatová), VLA Hradec Králové
(J. Marek, M. Barešová).

Nejdůležitější kongresy
a odborné akce:
I. pracovní konference
o akupunktuře,
Ružomberok 29.–30. 10. 1965
II. celostátní pracovní konference
o akupunktuře s mezinárodní
účastí,
Ružomberok 10.–11. 10. 1969
III. pracovní konference
o akupunktuře,
Brno 27.–28. 10. 1973
Pracovný deň o akupunktúre,
Bratislava 22. 11. 1973
IV. celostátní pracovní konference
o akupunktuře,
Třinec 26.–27. 9. 1975
V. československá konferencia
o akupunktúre so spoluúčast’ou
hostí zo zahraniči,
Bratislava 7.–9. 12. 1978
Celostátní akupunkturistické
pracovní dny,
Český Těšín 26.–27. 9. 1980
1. česko-slovenský kongres
o akupunktuře s mezinárodní
účastí, Brno 3.–6. 6. 1981
Mezinárodní praktický seminář
v akupunktuře,
Brno 4.–5. 6. 1981
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Celostátní akupunkturistické
pracovní dny,
Praha 25.–26. 8. 1983
Vědecký den věnovaný
akupunktuře,
Brno 9. 11. 1985
2. česko-slovenský kongres
o akupunktúre s medzinárodnou
účasťou,
Bratislava 21.–23. 2. 1985
Celostátní akupunkturistické dny,
Třinec 5.–6. 6. 1986
Celoštátne akupunkturistické dni,
Vysoké Tatry-Nový Smokovec
13.–14. 11. 1987
3rd World Congress of Scientific
Acupuncture ICMART 88,
Prague 28. 5.–1. 6. 1988 (prezident
MUDr. R. Umlauf, CSc., generální
sekretář MUDr. Vl. Novotný, CSc.)
International Theoretical and
Practical Seminar on Acupuncture,
Brno 3.–4. 6. 1988
XIII. celostátní konference
o akupunktuře s účastí hostů ze
zahraničí,
Karlovy Vary 5.–7. 10. 1989
XIV. celostátní akupunkturistické
pracovní dni,
Banská Bystrica 10.–11. 11. 1990
4th Czecho-Slovak Congress of
Acupuncture and Symposium
of Homeopathy and Alternative
Medicine with Intern. Participation
Bratislava 21.–23. 6. 1992
IV. kongres ČLAS s mezinárodní
účastí,
Praha-Jižní město 5.–7. 11. 1993

XVI. Congressus Acupuncturae
Bohemiae et Slovacae
s mezinárodní účastí,
Brno 25.–27. 10. 1996

ce je v Brně, vedoucím redaktorem
je M. Kantorek. Bulletin vychází rovněž čtvrtletně, jedno číslo zabezpečuje SAS.

XVII. Congressus Acupuncturae
Slovacae et Bohemiae
so spoluúčast’ou hostí
zo zahraničia, Bratislava–Istropolis
24.–26. 10. 1997

Zahraniční spolupráce

XVIII. Congressus Acupuncturae
Bohemiae et Slovacae cum particip.
internationali,
Praha 6.–8. 11. 1998
XIX. Congressus Acupuncturae
Slovacae et Bohemiae cum particip.
internationali,
Košice 19.–21. 11. 1999
XX. Congressus Acupuncturae
Bohemiae et Slovacae cum particip.
internationali,
Brno 17.–19. 11. 2000
XXI. Congressus Acupuncturae
Slovacae et Bohemiae cum particip.
internationali,
Vyhne 19.–21. 10. 2001
XXII. Congressus Acupuncturae
Bohemiae et Slovacae cum particip.
internationali,
Brno 7.–9. 11. 2003.
Vedení ICMART pověřilo ČLAS
organizací XII. World  Medical
Acupuncture Symposium
ICMART 2005, které se bude konat
20.–22. 5. 2005 v Praze.

Časopis
Informační bulletin je od začátku společný pro členy ČLAS a SAS
(Spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti)
Československá akupunktura –
vycházel čtvrtletně od r. 1990. Od
března 1993 byl časopis přejmenován na Acupunctura Bohemo
Slovaca. Redakce sídlila v Praze,
vedoucím redaktorem byl v letech
1990–1997 J. Marek. Na jaře r. 1997
bylo vydávání z ekonomických
důvodů přerušeno a články byly
přechodně publikovány v časopise Regulační medicína. Vydávání bulletinu se obnovilo koncem
r. 1999, a to na vyšší kvalitativní
úrovni (formou i obsahem), redak-

ICMART (International Council of
Medical Acupuncture and Related
Techniques) se zabývá vědeckým
prováděním aku a sdružuje výhradně lékaře (t.č. ze 60 zemí světa).
Byl ustaven na svém 1. světovém
kongresu ve Vídni v říjnu 1983.
R. Umlauf byl spoluzakladatelem,
stal se členem prvního vedení a inicioval vstup Sekce akupunktury
při ČFS a SFS do ICMART. V květnu 1986, na 2. světovém kongresu
ICMART v Londýně, byl R. Umlauf
zvolen druhým prezidentem ICMART (na funkční období   19861988), organizoval a předsedal
3rd World Congress ICMART 88
v Praze, který byl doposud největším (cca 800 účastníků). Opakovaně byl zvolen do předsednictva
ICMART a doživotním členem Rady
starších. ČLAS byla po rozdělení
republiky opět přijata do ICMART
v červnu 1994 v Istanbulu a od té
doby byl členem vedení také F. Pára.
Od r. 1999 je F. Pára již jediným
zástupcem, od r. 2000 je členem
užšího vedení ICMART.
IMGEAV – kurzy od r. 1991 (škola
německá a rakouská).
GLEM – kurzy od r. 1995
(francouzská škola aurikuloterapie
a aurikulomediciny).
SAS SLS – naturální medicína
(slovenská škola –
prim. MUDr. T. Rosinský, CSc.).
SU JOK – kurzy od r. 1995 (škola
jihokorejská a ruská).

Ocenění
Čestná členství a pocty zahraničních společností:
Německé společnosti pro
akupunkturu, „Ehrennadel“ DAGfA
(R. Umlauf, 1976, 1991)
Kanadské akupunkturistické
společnosti (R. Umlauf, 1977)

Indické lékařské akupunkturistické
společnosti (R. Umlauf, 1984)
Rakouské společnosti pro
akupunkturu a aurikuloterapii
(R. Umlauf, 1986)
Britské lékařské akupunkturistické
společnosti (R. Umlauf, 1987)
Německého výzkumného ústavu
čínské medicíny ve Freiburgu
i. Brsg. (R. Umlauf, 1987)
Turecké akademické akupunkturní
společnosti (R. Umlauf, 1994)
Bulharské společnosti pro tradiční
čínskou medicinu
(R. Umlauf, 1995)
Slovenské akupunkturistické
společnosti SLS: M. Barešová,
J. Debef, M. Kantorek, J. Marek
Stříbrná medaile SLS, Zlatá medaile
SLS (Slovensko): M. Barešová
(1999, 2001)
Worldwide Auricular Acupuncture
Organization – Francie
(F. Pára, 2001)
Open University (Srí Lanka):
M. Barešová (1995)
Diplom ICMART: R. Umlauf (1992),
F. Pára (2000)
Medaile GLEM (Francie):
M. Barešová, D. Danielová, L. Fildán,
F. Pára.
Čestná členství a pocty
domácích společností:
Čestné členství ČLS JEP:
M. Barešová (1997), J. Debef (1998)
Čestná medaile ČLS JEP:
M. Barešová (2003), J. Debef
(2005), L. Kučerová (2005),
F. Pára (2005), M. Urbanová (2005)
Čestné členství ČLAS ČLS JEP:
zahraniční členové:
Belgie – F. Beyens
Německo – J. Gleditsch,
O. Mastalier
Francie – Y. Rouxeville
Rakousko – K. Werthmann
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úvodníky
Slovensko – O. Bangha, M. Mocik,
T. Rosinský, J. Šmirala
domácí členové:
M. Barešová, J. Debef, V. Dolejšová,
M. Esler, L. Fildán, J. Hovorka,
D. Jandová, J. Krauskopf,
L. Kučerová, A. Loskotová, J. Marek,
F. Pára, F. Pokorný (ČAS), P. Prokeš,
R. Růžička, J. Soukup st. (ČAS),
R. Umlauf, M. Urbanová, V. Vydra,
M. Lidická, V. Kajdoš In memoriam

Vnitřní členění
Sekce aurikuloterapie (AT) byla
založena v listopadu 1991 –
předseda J. Debef (1991–1995),
M. Zendulková (1995–2002). Sekce
měla samostatný výbor, velmi
bohatou činnost a autorita prvního
předsedy přivedla 220 členů. Od
r. 1998 činnost postupně upadala
a počet členů se snižoval.
Sekce Elektroakupunktury podle
dr. Volla (EAV) byla založena v únoru
1992 – předseda J. Jonáš (1992–
1996), V. Dolejšová (1996–2002).

6

Sekce měla samostatný výbor, velmi
bohatou činnost v rámci výukových
kurzů i pořádání odborných akcí.

Vědecký sekretář:
MUDr. Ladislav Fildán
Tyršova 56, 612 00 Brno

Sekce slepých masérů (předseda
J. Marek) po několika letech zanikla.

Podklady zpracoval:
doc. MUDr. František Pára, CSc.

Dne 29. 11. 2002 byly po tříročním
nátlaku předsednictva ČLS JEP
zrušeny sekce EAV i AT a ustavena
Sekce studia diagnostiky a terapie
v akupunktuře a přidružených
technikách, která je zaměřena na
výzkum na základě EBM (předseda
P. Prokeš).

P.S.: Autor si dovoluje připomenout, že v částech I – III byl zachován
publikovaný text i ponechány
změny, které byly, proti dodanému
materiálu, provedeny redakcí do
2. vydání STOROČENKY ČLS JEP
v r. 2005. Proto je v souhlase s textem
uvedeno předchozí složení výboru
naší společnosti. Autor pouze pro
naši potřebu rozšířil charakteristiky
významných osobností a doplnil
další ocenění získaná po vydání
STOROČENKY.
Jakékoli nepřesnosti v textu
nebo významné doplňky žádá
autor nahlásit na mailovou adresu
parafran@tiscali.cz . Všechny změny
budou zohledněny v dalším vydání
STOROČENKY.

Předseda:
Doc. MUDr. František Pára, CSc.
Katedra neurologie LF UK
500 05 Hradec Králové
1. místopředseda:
MUDr. Pavel Prokeš
Kamenická 3633, 276 01 Mělník
2. místopředseda:
MUDr. Věra Dolejšová
CKDT, Dejvická 38, 160 00 Praha 6
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Akupunktúra v pediatrii
h. doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD., TAOAKU CENTRUM, Bratislava
MUDr. Alena Ondrejkovičová, Centrum akupunktúry a TČM, Bratislava
Súhrn
Akupunktúra spolu so svojimi
modifikáciami a pridruženými technikami má veľké možnosti využitia
aj v pediatrii. Úspešne sa uplatňuje
aj pri liečbe takých ochorení, ktoré
v súčasnej medicíne predstavujú
spoločenský problém. Vykonávanie akupunktúry v detskom veku
je veľkým prínosom aj preto, lebo
medikamentózna terapia je mnohokrát nielen nedostatočne účinná,
ale aj preto, lebo je dlhotrvajúca, má
vedľajšie účinky a alergické reakcie.
Autori v článku sumarizujú niektoré postupy v terapii akupunktúrou
v detskom veku.
Klúčové slová: akupunktúra v detskom veku, prevencia, neinvazívne
postupy.
Používanie akupunktúry u detí
má významný aspekt preventívny,
nielen z hľadiska prevencie farmakopatológie a ekológie vnútorného prostredia, ale tiež preto, lebo
odstránením informačnej či funkčnej poruchy v úplnom začiatku
ochorenia v preklinickom štádiu
dokáže poruchu odstrániť a zabrániť vzniku organických zmien.
Pri rešpektovaní určitých pravidiel možno akupunktúrou aj v citlivom a vyvíjajúcom sa organizme
dieťaťa vo všetkých vekových kategóriách úspešne bojovať proti častým funkčným poruchám a ochoreniam –napr. proti bolesti, detským
neurózam, alergiám, (polinóze,
atopickej dermatitíde, bronchálnej
astme, ekzémom s alergickou komponentou), proti poruchám hybnosti a intelektu po perinatálnom
poškodení a po DMO, proti poruchám reči a sluchu, progredujúcej
myopii, nočnej enuréze a iným.
Neprekvapuje preto, že záujem
o akupunktúru ako zo strany rodi-

čov, tak aj pediatrov sústavne narastá. V Oriente a v ostatnom čase aj  
vo väčšine vyspelých európskych
krajín sa vykonávaním pediatrickej
akupunktúry zaoberajú erudované
odborní lekári na všetkých stupňoch starostlivosti o zdravie – v línii
prvého kontaktu, v nemocniciach
i v špecializovaných centrách.
Akupunktúra u detí sa vo všeobecnosti vykonáva podľa tých istých zásad, ako u dospelých. Avšak
vzhľadom k tomu, že dieťa prosto nie je „zmenšený dospelý“, ako
hovorí prof. Dr. H. Tenková (1979),
ale v jednotlivých obdobiach má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú z anatomicko-fyziologických a psychologických odlišností vyvíjajúceho
sa organizmu (napríklad nezrelosť
nervovej sústavy, zvýšenie celkovej
i neurovegetatívnej dráždivosti, rast,
prestavba metabolizmu, hormonálnej sféry a obehu, zvýšená afektivita, veľké kompenzačné a regeneračné možnosti a podobne) aj spôsob
vykonávania akupunktúry u detí
vykazuje niektoré špecifické zvláštnosti a vyžaduje zvýšenú pozornosť
a precíznosť.
Conditio sine qua non akupunktúry aj v pediatrii je podrobné
vyšetrenie a určenie presnej diagnózy a tiež sústavné sledovanie
dieťaťa počas celej liečby. U detí sa
majú používať iba kratšie a tenšie
ihly a menej hlboké vpichy. Aj trvanie všetkých výkonov býva oveľa
kratšie. Veľkú pozornosť si vyžaduje   indikácia liečby akupunktúrou,
výber a určenie kombinácií stimulovaných aktívnych bodov a zosúladenie liečby s inými indikovanými
postupmi.
Pre vykonávanie akupunktúry
u detí nie sú stanovené žiadne vekové hranice. Avšak s ohľadom na
vek dieťaťa treba vybrať adekvátny
spôsob ošetrenia. U kojencov a detí
do dvoch rokov sa vykonáva iba dife-

rencovaná akupresúra. Stimulácia
aktívnych bodov sa vykonáva len tlakom, alebo veľmi jemnou masážou.
Účinnosť takéhoto ošetrenia je však
vzhľadom na citlivosť organizmu
malých detí rovnako veľká ako pri
akupunktúre.
Vpichy ihiel do aktívnych bodov
prevažná väčšina detí znáša veľmi
dobre, zvyčajne až na prvé a niekedy aj druhé ošetrenie, keď ešte
dominuje zvýšené psychické napätie a strach z neznámeho. Potom už
deti znášajú liečbu dobre a často aj
spolupracujú s lekárom.
Nahlas počítajú vpichované či
vyberané ihly, hlásia objavenie sa
charakteristických pocitov slovami „ už to ťahá“ alebo „ tu mi behajú mravce“, dožadujú sa „anténky“
(pomerne málo bolestivý vpich
do aktívneho bodu TM 20 Baihui)
a pod. Samozrejme veľmi dôležitý
je správny psychologický prístup
k detskému pacientovi – ako zo strany lekára tak aj zo strany rodičov.
Deti neslobodno zastrašovať avšak
ani verejne ľutovať. Treba im vysvetliť účel a potrebu liečby pre ich zdravotný stav pri zdôrazňovaní toho,
že bolestivosť vpichu je neveĺká, že
ju možno porovnať s poštípaním
komára a podobne. V tejto súvislosti
je dôležité, aby akupunktúru u detí
vykonával iba skúsený lekár, ktorý si
s dieťaťom dokáže vybudovať dobrý
vzťah. Bolestivosť pri vpichu totiž vo
veľkej miere závisí od rutiny a rýchlosti vpichu, druhu a kvality ihiel
a dodržania správnej techniky.
Konečne u niektorých detí (asi
u 10 % z celkového počtu), ktoré
sa od strachu nedokážu oslobodiť,
možno alternatívne použiť aj neinvazívne a nebolestivé postupy (napr.
akupresúru, laseropunktúru, moxibusciu, ošetrenie kladivkom a pod)
aj keď liečebné výsledky tu bývajú
o niečo menšie, menej razantné
než pri akupunktúre a vykonávanie
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týchto metodík si vyžiada zvyčajne
aj dlhší čas. Z jednotlivých akupunktúrnych postupov v detskom veku
prichádzajú do úvahy:
Akupresúra a bodová masáž
v jednotlivých indikovaných aktívnych bodoch. U malých detí do
dvoch rokov sa vykonáva jemným
tlakom v trvaní do 20 sekúnd, u starších detí možno (podľa charakteru ošetrovaných bodov) použiť aj
silnejší tlak v trvaní 30 sek. Používa
sa ako krúživá masáž a iné masážne
pohyby v súlade s pravidlami akupresúry. To isté platí aj o indikáciách či kontraindikáciách tejto liečby
(akupresúru nemožno vykonávať,
ak je príslušný aktívny bod v stave
prázdnoty).
Moxibuscia sa vykonáva najčastejšie u chronických ochorení vo forme nahrievania palinovými cigaretami, pálením konusov na podložke,
alebo metódou horúcej ihly (ide
o modifikáciu, pri ktorej chumáčik
horiacej paliny je pripevnený na
rukoväť zapichnutej ihly, ktorú tým
ohrieva). Veľmi účinná modifikácia
moxibuscie sa vykonáva pri chronickej hnačke tak, že sa pupok vyplní soľou, na ktorú sa položí zapálený moxový kužel. Horiaca moxa
tak prehrieva aktívny bod. Bod JM
8 Shenque, ktorý sa nachádza v strede pupka je pre akupunktúru prísne kontraindikovaný.
Laseropunktúra pomocou héliovo-neónového lasera s intenzitou
do 2 mW. Najvhodnejší je červený,
alebo infračervený lúč, pretože
preniká do väčšej hĺbky. Na dosiahnutie tonizačného pôsobenia sa
ožarovanie vykonáva 5–10 sekúnd,
výnimočne až 15 sekúnd, pri sedácii sa vykonáva v trvaní 30 sekúnd,
maximálne 60 sekúnd. Po laseroterapii treba dieťa nechať 10 minút
v pokoji.
Aj pri akupunktúre sa odporúča, aby deti bezprostredne po liečbe nevykonávali nijakú činnosť
vyžadujúcu šikovnosť a pozornosť
(napríklad vozenie sa na bicykli,
jazda na koni, lezenie po stromoch
či preliezačkách a podobne). Aj
v priebehu liečby treba v súlade so
zmenami zdravotného stavu upravovať medikamentóznu liečbu uvážlivým znižovaním jej dávok. Je preto
8

dôležité, aby liečbu akupunktúrou
indikoval a sledoval odborný detský
lekár, ktorý pozná zdravotný stav
dieťaťa. Ideálne by bolo, keby sám
vykonával aj akupunktúru. Doteraz
je však v akupunktúre vyškolených
iba málo pediatrov, takže predmetná spolupráca je nevyhnutná.
V súčasnej praxi sa najviac chýb
robí v tom, že niektorí detskí lekári
(predovšetkým v dôsledku neznalosti problematiky akupunktúry)
sa pozerajú na ňu skepticky a jej
vykonávaniu sa u svojich pacientov
bránia, prípadne ju indikujú až ako
ultimum refugium po vyčerpaní
a neúspechu všetkých dostupných
spôsobov liečby. V takomto prípade však už choroba býva často dosť
pokročilá a účinnosť akupunktúry
menšia.

Hlavné indikácie
akupunktúry v detskom
veku
Akupunktúra je účinná pri poskytovaní prvej pomoci (pri nehodách, epileptických a astmatických
záchvatoch, pri mdlobe, kolapse
a bezvedomí, pri vracaní, kolikách
a pri prudkých bolestiach zubov.
Najčastejšie používané aktívne body
pri prvej pomoci sú TM 26 Shuigou,
a PC 6 Neiguan.
Preventívne sa akupunktúra vykonáva predovšetkým pri polinóze a pri iných alergických ochoreniach. Kúra sa vykonáva na jar
a na jeseň tak, aby sa ukončila asi
3 týždne pred očakávaným vyvrcholením ťažkostí. Pri bronchiálnej astme
možno vykonávať ošetrenia 1–2 razy mesačne v priebehu 1–2 rokov,
potom podľa potreby. Na prevenciu
alergických ochorení sa používajú aktívne body: IC 4 Hegu, VU 13
Feishu, TM 14 Dazhui, G 36 Zusanli,
LP 6 Sanyinjiao. Antialergicky pôsobí aj stimulácia bodov IC 11 Quchi
a LP 10 Xuehai. Bod LP6 Sanyinjiao
podporuje bránicové dýchanie.
Na
prevenciu
pseudokrupu
a preventívne ošetrenie detí, náchylných na infekčné ochorenia
(aj tu sa ošetrenia vykonávajú na
jar a na jeseň) stačí mnohoráz vykonať iba 1–2 ošetrenia. Vykonáva sa
stimulácia aktívnych bodov P7 Lie-
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que, IC 4 Hegu a G 36 Zusanli.
Okrem akupunktúry možno vykonávať aj akupresúru alebo laseropunktúru.
Pri laseropunktúre sa používa infračervený lúč, tento sa pri
tonizačnom pôsobení aplikuje
5–15 sekúnd, pri sedatívnom maximálne 30–60 sekúnd. Ak sa ožiarenie opakuje, je treba vyčkať 10 min.

Niekoľko príkladov
ošetrenia akupresúrou
u kojencov a malých detí
Horúčka: TM 14 Dazhui, IC 14
Quchi, IC 4 Hegu. Vykonáva sa silná
masáž v trvaní 20 sekúnd. Často stačí jedno ošetrenie.
Spastická alergická bronchitída: TM 14 Dazhui, EM 33 Dingchuan. Na upokojenie C7 Shenmen
a P 5 Chize. Bod LP 6 Sanyinjiao, ako
už bolo spomenuté zlepšuje bránicové dýchanie. Pri nadmernej tvorbe hlienov sa vykonáva stimulácia
bodu G 40 Fenglong, pri silnej rinitíde sa stimuluje bod IC 4 Hegu. Pri
chronickej bronchitíde sa vykonáva
masáž bodu VU 43 Gaohuang. Na celkovú tonizáciu možno použiť aktívny bod G 36 Zusanli, na tonizáciu
pľúc P 9 Taiyuan. Pri silnom dráždení na kašel (aj pri pseudokrupe) sa
vykonáva silná prerušovaná presúra
aktívneho bodu JM 22 Tiantu. V prípade potreby možno ošetrenie kombinovať aj s podávaním alopatických
či homeopatických liekov.
Meteorizmus: vykonáva sa jemná
masáž bodu LP 6 Sanyinjiao v trvaní
10–20 sekúnd. Ošetrenia sa vykonávajú každý druhý deň. Obyčajne
postačia 2–3 ošetrenia.
Gastroenteritis: vykonáva sa jemná až stredne silná masáž aktívnych
bodov IC 11 Quchi, G 25 Tianshu, G
36 Zusanli a LP 6 Sanyinjiao v trvaní
20 sekúnd.
Hnačka, abdominálna kolika:
vykonáva sa stredne silná masáž
v trvaní 20 sekúnd v bodoch IC 11
Quchi, G 36 Zusanli, JM 8 Shenque,
JM 5 Shimen a JM 10 Xiawan.
Obstipácia: Stredne silná masáž
bodu LP 6 Sanyinjiao v trvaní 10–20
sekúnd, 2–3 razy týždenne.
Poruchy spánku: vykonáva sa
silná presúra bodu H3 Taichong

v bodoch JM 4 Guanyuan a TM 20
Baihui tonizačne. Pri pubertálnych
psychických poruchách sa pridáva
stimulácia bodov C7 Shenmen, PC6
Neiguan a G 36 Zusanli.
Enteritis (recidivujúca): PC 6
Neiguan, PC11 Quchi, G 25 Tianshu
Niekoľko najosvedčenejších a G 36 Zusanli
Epilepsia: pri záchvate sa zvyčajpostupov pri liečbe väčších
ne podarí rýchlo obnoviť vedomie
detí akupunktúrou
intenzívnou stimuláciou bodu TM
Voľne podľa prof. Tenkovej (1979):
26 Shuigou a prípadne aj bodu R1
Acetonemické zvracanie: vyko- Yongguan. V pokojovom štádiu sa
náva sa stimulácia bodov PC 6 vykonávajú striedavo dve kombiNeiguan a G 36 Zusanli a LP 6 nácie; Prvá kombinácia: PC 6 dx
Sanyinjiao
Neiguan a C7 sin Shenmen, LP 6
Akútna astma: na zvládnutie Sanyinjiao a H3 Taichong. Druhá
záchvatu stimulácia bodov TM 14 kombinácia: PC 6 sin. Neiguan, C7
Dazhui a EM 33 Dingchuan. Na cel- dx. Shenmen, VF 34 Yanglingguan a
kové upokojenie možno stimulovať H3 Taichong.
body C7 Shenmen a P5 Chize. Pri Horúčka: Velmi účinná je aj komsilnej nádche možno pridať stimu- binácia bodov TM 14 Dazhui, IC 4
láciu bodu IC 4 Hegu, pri drážde- Hegu, IC11 Quchi.
ní na kašel bod JM 22 Tiantu, pri Inkontinencia moča: vykonáva sa
nadmernej tvorbe hlienov bod G 40 stimulácia bodov JM 2 Qugu a LP 6
Sanyinjiao.
Fenglong
Asténia: osvedčuje sa stimulácia Insomnia: sedatívna akupunktúra
bodu JM 4 Guanyuan a G 36 Zusanli v bodoch C7 Shenmen, LP 6 SanyinBolesti pri srdci: aktívne body TM jiao a R3 Taixi
17 Naohu, PC Neiguan a C7 Shen- Kašel možno účinne tlmiť stimulámen
ciou bodov JM 22 Tiantu, P5 Chize
Bolesti brucha: odporúča sa sti- a LP 6 Sanyinjiao, P 7 Lieque.
mulácia bodov G 25 Tianshu, JM 6 Koma: treba stimulovať body JM 26
Qihai, G 36 Zusanli, JM 11 Jianli a LP Renzhong, PC9 Zhonchong
6 Sanyinjiao
Nauzea, vracanie: PC 6 Neiguan,
Bolesti v hypochondriu: T 6   G 36 Zusanli
Zhigou, LP 6 Sanyinjiao, LP 9 Yin- Nedoslúchavosť: stimulujú sa
lingguan a H14 Qimen
lokálne body VF 2 Tinghui, IT 19
Dyspepsia, hnačky: osvedčuje sa Tinggong a T 21 Ermen (tieto tri
pri stimulácii aktívnych bodov G 25 body možno prepojiť penetračnou
Tianshu, G 36 Zusanli, JM 6 Qihai, punktúrou), T 17 Yifeng, k nim treLP 4 Gongsun
ba pripojiť niektorý zo vzdialených
Enuresis nocturna je jednou bodov: VF 41 Zulingqi, VF 43 Xianz hlavných indikácií u detí. Pri pri- xi, R3 Taixi alebo IC 4 Hegu
márnej enuréze sa odporúča začí- Obstipácia: T6 Zhigou, LP 15
nať tým, že matka masíruje denne Daheng, LP 6 Sanyinjiao, G 36
mimodráhový bod nachádzajúci sa Zusanli
v strede distálneho kĺbového zhybu Palpitácie: PC 6 Neiguan, PC 4 Ximalíčkov na rukách a na nohách. men
Vykonáva sa silná presúra 10 dní Poruchy reči: Koktavosť a zajakapred odpoludňajším spánkom. Ak sa vosť možno ovplyvniť stimuláciou
stav nezlepší, prikročí sa k akupunk- aktívnych bodov JM 23 Lianguan
túre v bodoch na JM 4 Guanyuan, LP a JM 24 Chengjiang (lokálne body)
6 Sanyinjiao a VU 23 Shenshu. Ak sa a pridaním niektorého zo vzdialedieťa pomočí v spánku pred polno- ných bodov: VF 41 Zulingqui, VF 43
cou, má nepokojný spánok a ťažké Xiaxi a R3 Taixi alebo IC4 Hegu
sny, akupunktúrou sa stimulujú Potenie – nadmerné potenie vo
body C7 Shenmen, H 3 Taichong, dne: IC 4 Hegu, R7 Fuliu a C6 YinJM 4 Guanyuan a R3 Taixi. Podľa xi
novších prác z Číny sa pri sekundár- Potenie – nadmerné potenie
nej enuréze vykonáva akupunktúra v noci: IT 3 Houxi, C 6 Yinxi
v trvaní 20 sekúnd. Obyčajne ju
stačí vykonať iba raz, v zriedkavých
prípadoch sa ošetrenie opakuje
2–3x týždenne. Pri poruche zaspávania sa vykonáva stredne silná
masáž  bodu C7 Shenmen.

Pruritus: IC 11 Quchi, LP 10
Xuehai, LP 6 Sanyinjiao
Ranné zvracanie: PC 6 Neiguan
Retencia moča: LP6 Sanyinjiao, LP
9 Yinglingguan,
Salivácia: nadmerné slinenie možno ovplyvniť stimuláciou bodov JM
24 Chengjiang, G4 Dicang a IC 4
Hegu
Singultus: PC 6 Neiguan, VU 17
Geshu, G 36 Zusanli
Spazmus musculus gastrocnemius: VU 57 Chengshan
Šok: TM 20 Baihui, JM 8 Shenjue,
JM4 Guanyuan, G 36 Zusanli
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Pôsobenie podtlaku
MUDr. Jozef Šmirala jr., odd. FBLR, NO VITALITA, Lehnice
Úvod
Stará, znovu oprášená metóda,
vákuumterapia, dnes znovu „dostáva zelenú“. Vracajú sa k nej mnohí
lekári v snahe pomôcť svojmu pacientovi. Pripomeňme si, čo vlastne
vákuumterapia – podávanie baniek,
je.
Kľúčové slová. Banky, vákuumterapia, banková masáž.

História
Už v mladšej dobe kamennej sa
robilo narezávanie kože primitívnym kamenným nožom a krv sa
odsávala ústami. Neskoršie sa odsávanie ústami nahradilo používaním
dutých zvieracích rohov, dutého
bambusu, hlinených a neskôr kovových, porcelánových a sklenených
baniek. Prvé historické dôkazy
o používaní baniek máme z Mezopotámie (3 300 rokov pr. Kr.) kde
sa našli banky na hlinenom lekárskom pečatidle. V starom Egypte sa
banky dávali do hrobov k posmrtnej potrebe a sú vyobrazené aj na
stenách egyptských chrámov. V starom Grécku bolo „umenie odsávania“ veľmi vážené. Legendárny
lekár a filozof Hippokrates z Kosu
(460–359 pr. Kr.) vydal podrobný
návod na používanie odsávacích
baniek. Tými liečil bolesti hlavy,
ischias, hnisavú angínu, zápaľ pľúc,
kĺbny reumatizmus a bolesti bedrových kĺbov. Významný rímsky lekár
Claudius Galen (131–201 po Kr.)
využíval aj vzdialený účinok baniek. Okrem iného tieto prikladal
ženám pod prsníky na zmiernenie
silného menštruačného krvácania.
„Bankovanie“ je aj súčasťou tradičnej čínskej medicíny. Najdôležitejším písomným dokladom o „liečbe
odsávaním“ je kniha čínskeho
lekára Wang Tayra z dynastie Tang
(okolo r. 280 po Kr.) ktorý odsával
10

jed z tela bambusovými bankami.
V 13. storočí liečili v Európe „bankovaním“ najmä francúzski a talianski
chirurgovia. Od 13. do 18. storočia
bol v Európe význam „bankovania“
zveličovaný a ich používanie sa
považovalo ako nesystematické
a nadmerné. Túto liečbu vykonávali
aj laici, holiči, mäsiari, trhači zubov,
bylinkárky. Liečenie bankami vtedy nadobudlo zlú povesť a do značnej miery a neprávom upadalo do
zabudnutia, čo sa v 19. a 20. storočí
ešte zvýraznilo pre prudký rozvoj
v ostatných oblastiach medicíny.

Všeobecné pravidlá liečby
bankami – „bankovania“
Pred každým „bankovaním“ je
nutné individuálne posúdiť celkový
energetický stav pacienta. Liečba
bankami môže byť vykonaná samostatne alebo súčasne s inými postupmi za účelom dosiahnutia celkovej energetickej rovnováhy. Výber
spôsobu ošetrenia bankami záleží
od typu pacienta a charakteru ochorenia v zmysle jin-jang a typu zistenej gelózy. Podtlak v banke dosiahneme tak, že do nej na pár sekúnd
vsunieme horiacu vatu, namočenú
do benzínalkoholu, ktorá je zachytená v peane či v pinzete. Následne
banku rýchlo priložíme na žiadúce miesto. Po priložení dochádza
k nasatiu podkožia a kože do dutiny
banky s následným sfarbením do
červena. Po skončení „bankovania“
ostávajú na miestach priloženia
baniek podliatiny, ktoré miznú do
7–10 dní. Samotné „bankovanie“ sa
vykonáva na lokálne algické miesta
alebo na podkožné bankové zóny
– gelózy. Tieto vznikajú v podkoží
danej Haedovej zóny keď je iritovaný príslušný orgán v hĺbke. Tomuto
prislúcha daná reflexná orgánová
iritačná zóna. Keď je iritovaný kĺb
pod gelózou, prislúcha mu kĺbna
iritačná zóna, keď je prítomné ložis-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3|2006

ko – fokus v danom segmente –
prislúcha mu ložisková reflexná
zóna. Gelóza môže vzniknúť aj
pôsobením psychického faktora
a sekundárnym ovplyvnením danej
zóny. Existujú 3 hlavné druhy gelóz:
plné, prázdne a prechodné. Pri
pohmate imponujú ako vyvýšeniny
rôznej konzistencie. Ak pri vyšetrení nedôjde k nálezu gelózy možno
predpokladať energetickú vyrovnanosť príslušnej reflexnej zóny.
Plné gelózy (horúce) sú väčššie
zatvrdliny v koži, podkoží a svaloch
ktoré vznikajú z preplnenia krvou.
Palpačne sú tvrdé, teplé a bolestivé
a poukazujú na jangový charakter
choroby ako sú akútne a zápalové
ochorenia. V liečbe sa používa krvavé bankovanie.
Prázdne gelózy (studené) sa
nachádzajú vo väzive a sú mäkkšej –
rôsoľovitej konzistencie. Krvný prítok k nim je zahataný a krv obteká
lokálnymi anastomózami. Lokálny
metabolizmus je spomalený, imunologická a hormonálna aktivita
v príslušnej reflexnej zóne je oslabená. Tieto gelózy sú menšie, najprv
sú bolestivé pri silnej, neskôr aj pri
slabej palpácii. Vznik prázdnej gelózy je prejavom jinového ochorenia
ako sú chronické stavy s celkovým
nedostatkom energie. Prázdna gelóza môže vzniknúť aj odstupom času
z gelózy plnej, pri liečbe sa používa
suché bankovanie.
Prechodné gelózy sú často sa
vyskytujúce prechodné formy medzi plnými a prázdnymi gelózami.
Majú mäkkú – cestovitú konzistenciu, sú väčšie a chladné, pri liečbe
používame suché „bankovanie“.

Diagnostika
Vyšetrenie robíme dôkladnou palpáciou príslušného algického miesta a reflexných – Headovych zón.
Pri ochorení Headove zóny predstavujú hyperalgické oblasti kože na

ktoré sa premieta ochorenie im prislúchajúceho vnútorného orgánu
(kutiviscerálny reflexný mechanizmus). Ich ošetrením dochádza
k liečebnému efektu na príslušné
vnútorné orgány a to opačným,
reflexným
–
viscerokutánnym
mechanizmom cez príslušné miešne segmenty. (viď obr. …). Palpujeme súčasne ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom najprv
zľahka, neskôr silnejšie. Pri plných
gelózach často dochádza pohmatom k rozmliaždeniu malých vén čo
vyvoláva počuteľný ľahký praskot.
Pri dif. dg. ťažkostiach či ide o plnú
či prázdnu gelózu možno nad ňou
vykonať bankovú masáž. Ak sa táto
sfarbí do modra ide o gelózu plnú
ktorú ošetríme krvavým bankovaním. Už lokalizované gelózy obkreslíme zvýrazňovačom.

Krvavé „bankovanie“
Vykonávame najčastejšie v paravertebrálnych oblastiach chrbta
po identifikácii plných gelóz. Tieto
môžu znamenať celkový nadbytok
energie (pletorici) alebo len lokálnu krvnú stázu. Liečebný efekt
tkvie v evakuácii nadbytočnej krvi
a v nej obsiahnutých odpadových
látok a mediátorov bolesti. Dochádza k zlepšeniu obehu krvi a odtoku lymfy v mikrocirkulácii, lokálnemu zlepšeniu látkovej výmeny
a zníženiu svalového tonusu ciev,
priečne pruhovaných svalov a hladkých svalov príslušných orgánov.
Krvavé „bankovanie“ má celkový
sedatívy účinok, preto napríklad
pri náleze plnej gelózy u astenického a zoslabeného pacienta a po
vykonaní krvavého „bankovania“ je
nutné následné celkové tonizačné
ošetrenie akupunktúrou.
Praktické vykonávanie krvavého „bankovania“ : Označené miesto gelózy dezinfikujeme
a následne doňho urobíme buď
vpich jednorázovou injekčnou ihlou
alebo sterilným skalpelom vykonáme krátku incíziu do hĺbky 5–8 mm
(v kapilárnej zóne). Následne priložíme sterilnú sklenenú banku po
predchádzajúcom odsatí vzduchu
a podľa potreby necháme do nej
nasávať kapilárnu krv do celkového objemu 5–100 ml. Podľa plnenia

banky krvou ju môžeme vymeniť
(po jej naplnení cca do 1/3 objemu),
procedúra končí po 5–10 minútach.
Po skončení ranu dezinfikujeme,
zakryjeme sterilným tampónom
a prelepíme leukoplastom. Po zhojení ostávajú po incíziách drobné
jazvy. Podmienkou úspechu liečby je
exaktné lokalizovanie, diferencovanie a označenie gelózy a dodržanie
všetkých zásad asepsy pri výkone.
Pri nesprávnej technike môže ľahko
dôjsť k iatrogenizácii pacienta a diskreditácii celej tejto metódy ! Krvavé „bankovanie“ je veľmi výhodné
kombinovať s ďalšími metódami
ako chiropraxia, akupunktúra, dietoterapia, homeopatia atď. Po predchádzajúcom krvavom „bankovaní“
chrbta možno následne oveľa ľahšie
vykonať manipuláciu a odstránenie
blokád chrbtice. U predisponovaných pacientov môžu vznikať po
„bankovaní“ bolestivé retrahované
jazvy, čomu predchádzame opakovanými infiltráciami spodiny jazvy
lokálnymi anestetikami.

Suché „bankovanie“
Mechanizmami účinku sú hyperémia kože, podkožia a príslušného
väziva. Podtlak spôsobuje extrakapilárny prestup erytrocytov a lokálne
zlepšenie oxygenácie a látkovej
výmeny, zvýšený lokálny odtok
lymfy, aktiváciu imunitného systému, lokálne zvýšenie rezorpcie
vo väzive deponovaných odpadových látok, vegetatívne preladenie
lokálnym a hĺbkovým dráždením
neurovegetatívnych
receptorov.
Suché „bankovanie“ pôsobí celkovo tonizačne, procedúra priloženia
baniek trvá 15–20 minút.
Praktické vykonávanie suchého „bankovania“ : Po odsatí vzduchu banku priložíme na miesto
prázdnej či zmiešanej gelózy v patričnej reflexnej zóne, na algické
miesto či miesto akupunktúrneho
bodu. Môžeme použiť súčasne rôzny počet baniek najčastejšie je ich
1 až 20. Danú oblasť možno najprv
potrieť olejom, následne priložíme
banku a posúvame ju po gelóze proximálne a distálne do vzdialenosti
3 cm od jej stredu. Takto vykonaná masáž v príslušných reflexných
zónach má tonizačný, spazmolytic-

ký a analgetický účinok. K suchému
„bankovaniu“ patria aj šijová banková masáž a paravertebrálna banková
masáž. Pri šijovej bankovej masáži
sa na naolejovanú paravertebrálnu
časť šije priloží banka a ňou sa opakovane prechádza po šijovom svalstve obojstranne v celom jeho rozsahu. Obdobne pri parevertebrálnej
bankovej masáži prechádzame po
paravertebrálnom svalstve obojstranne od dolnej časti šije po
hornú časť krížov. Doporučuje sa
bankovú masáž ukončiť pohybom
v smere venózneho návratu krvi.
Možno použiť aj čínsku mincovú
masáž, kedy sa príslušná časť kože
najčastejšie na šiji a ramenách potrie olejom z mäty piepornej alebo
mandľovým olejom. Následne sa
priloží banka a po mieste sa „jazdí“
2–4 minúty pričom celú procedúru treba viackrát zopakovať. Silno
vykonaná čínska mincová masáž
má spazmolytický, protibolestivý
a upokojujúci účinok. Suché „bankovanie“ používame u astenických,
chronických a celkovo slabých pacientov, robíme najmä paravertebrálnu bankovú masáž a prikladanie
baniek na tŕňové výbežky hrudnej
chrbtice a na paravertebrálne svalstvo. Suché „bankovanie“ je vhodné pri ochoreniach chrbtice ako
polytopný vertebrogénny algický
syndróm, M. Bechterev, bolestivá
osteoporóza stavcov. Indikáciami
sú aj pečeňové ochorenia (cirhóza),
exkrečné tráviace ťažkosti, funkčné
kardiálne ťažkosti, funkčné poruchy obličiek a močového mechúra,
bolesti bedier, funkčné poruchy
čreva – zápcha, bronchiálna astma,
akútne bronchitídy, migréna, atrofie svalstva dolných končatín a ich
bolestivosť, celulitída, dna a ďalšie.
Vákuumakupunktúra: Táto metodika spočíva v kombinovanom pôsobení účinku akupunktúry a podtlaku spôsobeného priložením banky
na miesto kde je zavedená ihla. Tento postup je v ázijských krajinách
používaný často.

Vákuumelektropunktúra
Jej princíp spočíva v tom, že
namiesto normálnej elektródy pre
elektroakupunktúru sa používa špeciálne vákuové prispôsobenie – prísavný zvon, ktorý umožňuje pev-
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nejšie fixovať elektródu k povrchu
kože. Ide o kombinovanú metódu,
kedy je účinok podtlaku potencovaný pôsobením elektrického prúdu
ako pri elektroakupunktúre.

Indikácie „bankovania“
Bolesti veľkých kĺbov a chrbtice vyvolaných vetrom a chladom,
bolesti končatín, bolesti svalov, stavy celkového nedostatku ale aj nadbytku energie, neurovegetatívna
dystónia, parézy, bronchitída, bronchiálna astma vrátane astmatického
záchvatu a ďalšie horeuvedené indikácie.

12

Kontraindikácia
„bankovania“
Zápalové ochorenia kože, kožné
defekty, pigmentové névy, ragády, fisúry a iné poškodenia kože,
nezhojené rany, vysoká horúčka,
epileptický záchvat, psychomotorický nepokoj. „Bankovanie“ nemožno
vykonávať v oblasti očí, pier, prsných bradaviek, výčnelkov kostí
a v oblasti hypogastria a drieku
u tehotných žien. Pri náleze prázdnej gelózy nemožno použiť krvavé
„bankovanie“, pri plnej gelóze sa
nesmie použiť suché „bankovanie“.
Krvavé „bankovanie“ sa nesmie
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vykonávať nad kosťami ako sú
napríklad tŕňové výbežky stavcov.

LITE RATURA
Abele U., Stiefvater, E.W.: Aschner Fibel. Heidelberg, Karl F. Haug Verlag 1975, 123 s.
Šmirala, J. a kol.: Praktická akupunktúra.
Vyd. Osveta Martin, 1991, 664 s.
www. moreenergie.sk.
www. masaze-ke.szm
www.schropfentherapie.de

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

XII. World Congress ICMART
The Expanding Horizon of Acupuncture:
An International Celebration
MUDr. Ladislav Fildán
Ve dnech 7.–9. 4. 2006 proběhl ve
Washingtonu, USA 12. světový kongres lékařské akupunktury, který
byl spojen s 18. sympoziem AAMA
(American Academy of Medical
Acupuncture). Kongresu se zúčastnilo přes 380 lékařů a z naší republiky již tradičně početně největší
skupina ze všech bývalých socialistických zemí – 7 lékařů a 1 studentka, 7 lidí jako doprovodné osoby.
K naší účasti můžeme ještě částečně
připočítat účast dvou čestných členů ČLAS ze zahraničí (dr. Mastalier
a dr. Beyens). Pro místo světového
setkání lékařů– akupunkturistů byl
vybrán rozlehlý a luxusní Marriott
Wardman Park Hotel.
Před kongresem byl jeden den
věnován pre-symposium workshopům, které byly placené.
Kongres byl rozdělen do workshopů a přednášek. Workshopy probíhaly dopoledne i odpoledne, často
jedna část odpoledne a druhá odpoledne. Přednáškám byl vyhrazen čas
odpoledne, prezentace probíhala
současně až ve třech sálech.
Posterová sekce byla umístěna ve
dvou samostatných místnostech,
bylo přihlášeno 43 posterů. Veškeré
workshopy a přednášky byly již prezentovány pomocí dataprojektoru
z počítačového zpracování.
V pátek 7. 4. po krátkém oficiálním zahájení již začal odborný program workshopy.
Z programu kongresu jsem vybral
několik prací, které mne zaujaly
a které se nyní pokusím shrnout.
Z přednášky Jacqueliny Filshie
(Velká Británie) mne zaujal poznatek, že stimulace akupunkturních
jehel nízkou frekvencí snižuje
sympatikotonus především v břiše
a vpředu než dorzálně. Srovnávala
také práce s akupunkturní tématikou, zajímavé bylo např. její zjištění,

že v 27 pracech byl prokázán dobrý
efekt placebové akupunktury.

metodám léčení infertlity, přehledu
různých způsobů IVF, možnostem
akupunktury ve zlepšení výsledků
Berman (USA): Acupuncture IVF. Z biologie reprodukce je známý
treatment for Osteoarthritis. poznatek rychle se snižující možnosPoukázal na studii, v níž bylo zjiš- ti otěhotnění se stoupajícím věkem.
těno, že 41 % pacientů s revmato- Zatímco ve věku 15 let může žena
idní artrididou v r. 2002 vyhledalo otěhotnět z doby jednoho měsíce
pomoc CAM (Complementary and ve 20 %, ve 30 letech v 10 %, ve 40
Alternative Medicine), 24 % užívalo letech ve 3 % a v 45 letech v méně
biologické způsoby terapie, 22 % než 1 % doby jednoho měsíce.
užívalo různé terapie ovlivňující
Podobná rychlá redukce se stoupsychiku s cílem ovlivnit kloubní pajícím věkem se týká i počtu sperbolesti a 1,23 % užívalo akupunktu- mií ve spermatu. Autor se opíral
ru. Zabýval se správným uspořádá- o dvě předchozí práce – první stuním studií, které by potvrdily účin- dovala vliv elektrostimulace akunost akupunktury u gonartrózy.   punkturních jehel na snížení odporu
Na velkém souboru (570 pacientů)   krevního průtoku děložními arteriev randomizované studii studoval mi, druhá studovala efekt akupunkrozdíly v efektu u skupiny pravé tury před a po transferu oplozeného
akupunktury, skupiny „sham“ aku- vajíčka do dělohy. Stimulovali elekpunktury a skupiny jen s edukací tricky oboustranně dvojice bodů
(pouze slovní působení). Uvedl pro UB 23 a 28 a Sp 6 a UB 57, frekvenakupunkturu pozitivní výsledky stu- ce byla od 0–100 Hz, léčba 2x týdně
dií, které byly uveřejněny v Lancetu 4 týdny před transferem.
2005 a Arthritis and Rheumatology
12–24 hodin před transferem
2005. Podařilo se mu prokázat efekt embrya aplikovali akupunkturu do
akupunktury na zmírnění bolesti bodů: Du 20, Pc 6, St 29, Sp8, Liv 3
u gonartrózy, její minimální vedlej- + ušní body: pravé ucho Shen men,
ší efekty a dlouhodobý dobrý efekt. mozek, levé ucho uterus, endokriniStandartně používal tyto body: lokál- um.
ní St 36, 35, extra Xiyan (infrapateHodinu po transferu embrya: LI,
lárně mediálně), GB 34, vzdálené Sp 10, 6, St 36 + ušní body – pravé
UB 60, Sp6, GB 39, K 3. Léčba trva- ucho uretus, endokrinium, levé
la 26 týdnů, výsledky hodnoceny ucho Shen men, mozek.
podle WOMAC Osteoarthritis Index
Skupina pacientek byla rozděle(bolest a funkce). Akupunktura se na do dvou skupin – kontrolní (bez
ukázala velmi dobrou doplňující akupunktury) a skupina s akupunkmetodou klasické léčby gonartózy. turou.
V závěru workshopu ještě poukázal
Použitím akupunktury při IVF
na účinek nízkofrekvenční elektro- došlo k signifikantnímu zvýšení
akupunktury na prodloužení proti- počtu těhotenství, snížení spontánzánětlivého a protibolestivého efek- ních abortů, narodilo se více dětí
tu.
a dokonce se po akupunktuře snížil
počet vícečetných těhotenství.
Paul C. Magarelli (USA): Acupuncture and In Vitro FertilizatiV druhé části workshopu hovořili
on. Autor se ve workshopu věno- o klinických perlách TCM při léčeval přehledu biologie reprodukce, ní ženské a mužské infertility: TCM
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Clinical Pearls – Female and
Male Infertility. Již dříve než 259
let př.n.l. byly popsány akupunkturní předpisy pro léčbu infertility.
Často postižené meridány: Chong
Mo, K, Liv, Sp, CV.
Zlepšení endokrinních funkcí
ženy:
K 12, CV 3, 4 – stimulovat nízkou
frekvencí – dochází k většímu zvýšení hladin LH a FSH s akupunkturou než bez ní. Zlepšení u normálně
ovulujích žen: UB 23, 18, CV3,4, Sp6,
extra 16, 19 (snažit se dosáhnout de
qi, ponechat 20–30 min., 3x týdně
po 3 měsíce). Extra 16 je uterus bod
– 4 cuny od pupkem a 3 cuny laterálně.
Anovulace u polycystických ovarií – akupunktura funguje u některých žen – elektroakupunktura 2x
týdně 2 týdny, pak 1x týdnů 6–8
týdnů. Výběr bodů: UB 23 +28, Sp6
+ 9 (2 Hz 30 min), ruční stimulace
TH 5 (3 ohřívače), GV 20. 9 z 24 žen
začalo ovulovat. Elektroakupunktura indukuje ovulaci při snížené sympatické aktivitě.
Aurikuloterapie při oligomenoree
mebo luteální nedostatečnosti –
akupunktura u souboru 45 infertilních žen byla srovnávána s hormonální terapií – body: gonadotropin,
ovarium, uterus, gestagen, ledvina,
slezina, omega a sekundární psychosomatický bod. Pro aurikulární
akupunkturu bylo konstatováno, že
je alternativní léčbou pro ženskou
infertilitu působenou hormonálními poruchami (po akup. u žen
s menstruačními poruchami zůstalo 44 % infertilních žen ve srovnání
s 56 % u kontrolní skupiny s hormonální terapií). Autoři dále probrali
infertilitu podle TCM pravidel. Závěrem se zabývali mužskou infertilitou – poruchami spermiogramu.
Používali maximálně těchto 12 bodů: Lu 7, LI 4, 11, St 30, 36, Sp 6, 9,
10, H 7, UB 20, 23, 33, K 6, 7, CX
6 (perikard), Liv 5, 8, CV 1, 2, 4, 6,
GV 4 – snaha o vyvolání de qi,
25 min., 2x týdně 5 týdnů. Poté byl
hodnocen spermiogram, ve kterém
docházelo k signifikantnímu zlepšení.
Beate Strittmatter (Německo):
Identifying and Treating Blocka14

ges to Healing – new approaches
to Therapy Resistant Patients –
Určení a léčba blokád léčby – nové
přístupy k léčbě rezistentních pacientů. Poukázala na tři hlavní příčiny
blokád léčby:
1. chronické záněty, 2. zubní
potíže, 3. jizvy. Tyto příčiny vytvářejí tzv. patologické fokusy – ložiska,
která blokují léčbu. Některé fokusy lze řešit pomocí neuralterapie
(obstřiky jizev). U rezistentních
pacientů vyšetřit a příp. ošetřit jizvy – ptát se i na jizvy po sterilizaci,
operaci fimózy, epiziotomii. Další
možností detekce patologických
ložisek je určení aktivních bodů na
uchu. Jen poškozená tkáň a pouze
struktura se skutečným patologickým fokusem mají elektricky aktivní reflexní body na uchu – tyto
body ošetřuje jehlami nebo laserem. Na závěr představila protokol  
ušní akupunktury pro revmatizmus:
používá symptomatické, funkční
body a body odpovídající aktivním
fokusům. Uvedla příklad protokolu
v případě revmatických obtíží. Na
jednom uchu ošetřuje tyto body:
Body pro kotník, koleno a kyčel,
zápěstí a thalamus, na druhém pak
tytéž body + thymus + interferon.
Na obou uších pak body fokusů – jizev, zubů, chronicky zánětlivě postižených tkání. Pro aplikaci
laseru užívá „laserové jehly“ podle
Webera (tenké optické vodiče laseru se přilepí na ušní body). Dále
hovořila o zubních ložiscích mezi
něž patří: zuby s chronickou pulpitidou, devitalizované zuby po léčení
kořenových kanálků, zbytky kořenů
v čelistech, chybně uložené zuby,
impaktované zuby moudrosti, cysty v čelistech. Tato ložiska je nutno
ošetřit.
Im Quah-Smith, Wei Wen, Ferminder Sachdev (Austrálie): A fMRI
study on the cerebral effects of
laser acupuncture on depression acupoints (Funkční MRI studie
cerebrálních efektů laserové akupunktury při depresích).
Autorka uvedla předchozí práci,
která prokázala v randomizované
studii, že laserová akupunktura zmírnila projevy deprese ještě 3 měsíce
po ukončení léčby. V teoretické čás-
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ti workshopu představila tzv. BOLD
signal v fMRI (Blood Oxygen Level
Depended Signal – oxygenovaný
hemoglobin redukuje a deoxygenovaný Hb naopak zesiluje magnetický tok, tzn. změny v oxygenaci Hb
vedou k zakřivení magnetického
pole). FMRI prokazuje, že stimulace
akubodů ve stejném spinálním segmentu indukuje různou, ale překrývající se odpověď v mozku, která se
zdá prokazovat specifitu bodů.
Akupunktura působí aktivaci
v subkortikální šedi a limbickém
systému.
De Qi dává negativní BOLD odpověď, bolestivé jehlování pozitivní,
„sham“ nedává žádný BOLD efekt.
FMRI prokazuje, že hlavní roli
v efektu akupunktury hraje limbický systém, který je důležitý také při
chronické bolesti, autoimunitních
poruchách a posttraumatickém
stresu.
Ve této randomizované studii
použili body specifické pro léčbu
depresí a kontrolní “sham“ bod: Liv
14 (alarm point – Mo bod), CV 14
(Mo bod), Liv 8, H 7 a sham St 25.
Aplikovali 25 mW červený laser,
deprese hodnotili pomocí BDI
a MADR scale, používali také falešnou MRI (MRI neprobíhala, jen zvuky při rezonanci) a normální fMRI.
Výsledky autorka demonstrovala na
příkladech některých pacientů. Prokázali pomocí fMRI, že laserová akupunktura specifických bodů pro
léčbu depresí vede k aktivaci struktur mozku, které se při depresích
účastní. Nejdůležitějším bodem se
v této studii ukázal bod Liv 14.
Autorka uvedla dalších 10 studií
zabývajících výzkumem působení
akupunktury na CNS pomocí funkční MRI. Dále se v této zabývala možným centrálním projevem nadbytku a nedostatku podle TCM. Podle
výsledků fMRI je možné, že TCM syndromy nadbytku a nedostatku mají
odpověď v CNS. Na závěr si autoři
položili otázky – co se děje v mozku
po několika léčeních akupunkturou? Mohl by se ukázat kumulativní
efekt akupunktury na fMRI ?
Bryan Frank (prezident ICMARTu 2004–2006, USA): Medical
Acupuncture for Wilderness

and Travel Medicine (Lékařská
akupunktura v divočině a cestovní
medicíně).
Shrnul výhody akupunktury
v divočině nebo cestovní medicíně – vysoká efektivita, minimálně riskantní, minimum vedlejších účinků,
minimální instrumentárium. Uvedl
indikace WHO pro akupunkturu.
Shrnul základní principy klasické
energetické akupunktury, akupunkturních mikrosystémů, tzv. neuroanatomické akupunktury (několik
technik různých autorů, které u nás
nejsou běžně známy – např. dvoujehlová technika Alejandra Elloriagy, intramuskulární stimulace Chan
Gunn, osteopunktura R. Lawrence
atp.), akupunktuře přidružených
technik (neurální terapie – deaktivace jizev, proloterapie (= aplikace
glukozy v obstřicích kolem kloubů
či páteře), baňky. Uvedl příklady
kazuistik, u kterých použil tyto různé metody: poranění kolen při lyžování, akutní tortikolis, vymknutí
kotníku, akutní virozy, traumatická
konjunktivitida.
Butch Levy (USA): Integrative
Seminar on Autoimmune Disease (Integrativní seminář o autoimunitních onemocněních).
Ve velmi zajímavém workshopu autor v začátku shrnul znalosti
o autoimunitních onemocněních
z hlediska klasické medicíny. Poté
se zabýval orientálními názory na
imunitní choroby, čínskými texty,
které o těchto chorobách hovořily.
Probral všechny mimořádné dráhy, různé syndromy podle TCM.
Z autoimunitních chorob se zabýval: kolitidou, Crohnovou nemocí,
autoimunitní tyreoiditidou, Gravesovou hypertyreózou, roztroušenou
sklerózou, systémovým lupus erytematodes. Tyto choroby probral
z hlediska TCM s návrhy na použití
akupunktury. Informací z tohoto
workshopu bylo velmi mnoho, na
tomto prostoru nelze vše uvádět,
bylo by vhodné mu věnovat samostatný článek.
Neuvádí efekty terapie, ani statistická srovnání různých způsobů
terapie, ani srovnání výsledků klasické léčby a TCM.
Walburg Marić-Oehler: Infrared
Diagnostic in Acupuncture-

first results (Diagnostika pomocí
infračerveného záření v akupunktuře – první výsledky).
Autorka staví svůj výzkum na teoretické práci F. A. Poppa, německého biofyzika, který prokázal
existenci biofotonů, které vyzařují
živé organizmy. Biofotony vytvářejí
kolem organizmu a na jeho povrchu
pole, která lze snímat pomocí infračervené termografie. Onemocnění
naruší část biofotonového pole, což
je registrovatelné termografií.
Podle Poppa a Klimeka vytváří
fotonové pole tzv. informační dráhy,
které se objevují často podél průběhu klasických akupunkturních
drah. Objevují se na povrchu těla
ihned po moxibusci vzdáleně od
lokalizace moxibusce.
Tato studie poprvé prokázala
existenci akupunkturních meridiánů lidského těla. Po aplikaci akupunktury (tělesné, aurikuloterapii
i YNSA-Yamamoto New Scalp Acupuncture), moxibusci (nebo podobné světelné stimulaci) se objeví na
obrazovce infračervené termografické kamery světelné dráhy, které
odpovídají známým akupunkturním
dráhám všech textů tradiční čínské
medicíny. Marić-Oehler demonstrovala řadu fotografií dokumentujících průběh informačních drah
biofotonů, které korespondují s klasickými akupunkturními dráhami
a jejich změněné obrazy při různých
onemocněních, vznik informačních
drah po zahájení moxibusce. Studie
vyvolala řadu nových otázek, které
je nutno vysvětlovat dalším výzkumem.
Pale Rosted, Mats Bungaard: Acupuncture in Dentristry (Akupunktura ve stomatologii).
Práce se zabývala dávivým reflexem (gag reflex v angl.), komplikujícím faktorem práce stomatologa u mnoha pacientů. Dávivý
reflex má somatické a psychologické důvody. Může dokonce
znemožnit stomatologické ošetření. V práci shrnuli různé způsoby léčby dávivého reflexu – distrakci (roztažení úst), trankvilizéry,
biofeedback, N2O, antidepresiva,
betablokátory, relaxační hudbu,
hypnózu. Poukázali na práce, které
se zabývaly použitím akupunktury
při dávivém reflexu – práce využí-

vající tělovou akupunkturu, práce  
s využitím bodu PC 6, využitím aurikuloterapie. Autoři navrhli používat
bod CV24 (přední střední dráha
24), který má kontrolu nad dávivým
reflexem. Aplikovali jehlu do bodu
CV24 krátce před zákrokem, přičemež rotovali jehlou ve směru a proti
směru hodinových ručiček 5 vteřin.
Statisticky prokázali výrazné zlepšení. Každá metoda, která zmírní
dávení při stomatologických zákrocích, má prospěch.
Dalším tématem přednášky byla
odontofobie: What is the standard
treatment for odontophobia?
(Jaké je standardní léčení strachu
ze stomatologického zákroku ?). Stomatologové používají řadu postupů,
které tlumí strach ze zákroku – jsou
prakticky shodné s výčtem léčby
u dávivého reflexu. V multicentrické studii pomocí dotazníku zjistili, že asi 12 % pacientů trpí velkým
strachem a 17 % středním strachem
ze
stomatologického
zákroku.
Z těchto dvou skupin 50 % totálně
odmítá stomatologické léčení. Úroveň strachu byla hodnocena podle
Backs Anxiety Inventory-scale (BAIscale). Používali body GV20 (zadní
střední) a EX6 (Anmian II – Klidný
spánek II – mezi dolním okrajem
proc. mastoideus a GB20 – J. Šmirala a kol., Praktická akupunktúra,
str. 251), z ušní akupunktury Shenmen, sympatikus, relaxační bod.
Opět ze statických údajů vyplynulo,
že akupunktura může být užitečná
pro řešení strachu ze stomatologického zákroku.
Další částí práce bylo využití akupunktury u temporomadibulární
dysfunkce – Temporomandibular dysfunction. Definice TMD –
bolesti při palpaci temporomadibulárního kloubu a masterů, omezená
hybnost v kloubu a/nebo deviace
dolní čelisti, lupání v kloubu, bolesti hlavy. Podkladem mohou být
i artróza a malformace kloubu. Pozitivní efekt léčby byl hodnocen na
desetistupňové vizuální analogové
škále pro hodnocení bolesti – dobrý
efekt byl, pokud se od vstupní hodnoty snížila bolest nejméně o 3 stupně. V souboru 45 pacientů výrazně
převládaly ženy a průměrná délka
trvání TMD byla 2,3 roku. Nejčastěji užívané lokální body: St5, 6, 7, 7½
(? – tento bod neznám – pozn. auto-
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ra), SI19, GB8, ze vzdálených bodů
opět GV20, EX6. Závěrem bylo uvedeno, že akupunktura se ukázala
jako vhodná terapie pro temporomandibulární dysfunkci.
Francisco Lozano: TCM Approach to Aging and Geriatrics (přístup tradiční čínské medicíny ke
stárnutí a v geriatrii). Autor shrnul
pohled na stárnutí jednak z hlediska TCM a jednak z hlediska klasické
medicíny. Již v knize Neijing je uvedeno, že normální lidský život dosahuje 100 let, nové výzkumy pomocí
plicních fibroblastů odhadují maximální věk kolem 110 let. Číňané
již v historických dobách se snažili o udržení zdraví a prodloužení
věku cvičením, dietními opatřeními
a postupy TCM. Z hlediska TCM jsou
nejdůležitějším orgánem v regulaci
procesu stárnutí LEDVINY a proces
stagnace krve. Ledviny jsou odpovědné za růst, rozvoj, reprodukci
a stárnutí. Stagnace krve je hlavním
aspektem nemocí stáří. Autor probírá moderní teoretické základy pro
TCM mechanizmy stárnutí. Tyto
metody mohou mj. zpomalovat stárnutí. Pro prevenci senility a zpomalení stárnutí uvádí tyto momenty:
Přizpůsobení se přírodě, udržení
klidné a šťastné nálady, stavu mysli,
racionální dieta, udržení a ochraňování naší podstaty – zdravého
sexuálního života, cvičení, prevenci
pomocí TCM metody. Z TCM léčebných metod uvádí působení na akupunkturní body moxou, jehlami
nebo způsobení krvácení z bodu.
Moxibusce pro prevenci senility –
St36, CV4, 6, 12, GV4.
Pro akupunkturu formule 1 –
St36, K3, Lu9, CV4, LI4, Liv3, Sp10,
GV20, H7. Formule 2 – B20, GV4 –
moxa, B23 – moxa, B15, B17 – krvácení, K3 – moxa, LI4.
Na kongrese byla i bohatá posterová sekce – uvedu několik prací,
spíše náhodně vybraných, než podle nějakých kritérií, spíše pro představu, jaká témata se objevovala na
kongrese.
Abraham Kuruvilla: Erectile Dysfunction and Ejaculatio Praecox
– Acupuncture Treatment.
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V souboru 7 pacientů se prokázalo, že obě poruchy jsou malfunkcí
energie. Cílem terapie bylo zvýšit
energii – používali moxibusci pro
hormonální energii (Sp4, K3, PC6),
pro zvýšení Jing (moxibusce GV4,
BL23, BL52), pro průtok energie
genitální oblastí elektricky stimulovali body meridiánů ledvin a močového měchýře. Frekvence léčení
byla 1x týdně (není uvedeno v abstraktu kolikrát). U všech léčených
došlo k výraznému zlepšení potíží.
Anaflávia O. Freiere a kol.: Treatment of moderate obstructive
sleep apnea syndrome with
acupuncture (Léčba syndromu
obstruktivní spánkové apnoe pomocí akupunktury).
Většina pacientů s tímto syndromem nesnáší zlatý standard terapie – nCPAP – nazální kontinuální
pozitivní tlak. Bylo prokázáno, že
syndrom je charakterizován jako
dysbalance mezi sympatickou aktivací a inhibicí descendetním serotonergním systémem CNS. Tyto
systémy jsou ovlivnitelné akupunkturou. V prospektivní randomizované studii rozdělili skupinu 36 pacientů na skupinu 12 pacientů léčených akupunkturou, 12 pacientů
se „sham“ akupunkturou a 12 pacientů bez léčby. Léčba probíhala
týdně, 30 minutová sezení, celkem
10x. Výsledky léčby byly hodnoceny po 12 týdnech od zahájení
terapie. V akupunkturní skupině
poklesl počet nočních apnoických
pauz statisticky významně, zatímco
ve skupině neléčených a skupině se
„sham“ akupunkturou nikoliv.
Anjana Kundu, Kathleen Larkin:
Acupuncture Therapy for prevention of Emergence Delirium
in Children undergoing General
Anesthesia (Akupunkturní terapie
pro prevenci akutního deliria u dětí
podstupujících celkovou anestézii).
Některé děti mohou někdy projevit neklid, agitovanost, pláč, sténání, dezorientaci během odeznívání
celkové anestézie. Pro tyto akutní
stavy se užívají termíny jako emergence delirium, emergence agitation, postanesthetic excitement.
Incidence těchto akutních stavů

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3|2006

je uváděna mezi 12–18 % dětí po
celkové anestézii a chirurgickém
výkonu. Tyto akutní stavy mohou
způsobit i fyzické poškození nebo
poškození v oblasti chirurgického
zákroku. Častěji se vyskytuje po užití inhalačních anestetik, ale může se
objevit po jakékoliv látce. Autorky
použily akupunkturu po uvedení
do celkové anestézie.
V souboru 10 dětí  bylo pak vyvedení z anestézie klidné a bez výše
popisovaných akutních událostí.
Podrobnosti (body) nejsou v abstraktu uvedeny.
Anjana Kundu: How late is too
late: Is time a barrier to efficacy of Acupuncture Therapy for
stroke rehabilitation (Jak pozdě
je příliš pozdě: je čas bariérou pro
účinnost akupunktury při rehabilitaci mozkové cévní příhody ?).
Kasuistika: 13-letá dívka utrpěla
mozkové krvácení z prasklého aneuryzmatu, který poškodil mozkový
kmen a cerebellum s těmito následky – obrny mnoha mozkových nervů, ataxie, deficity hrubé i jemné
motoriky, paralýza hlasivek, dysfagie, excesívní sekrece v dýchacích
cestách – tracheostomie, mohočetné epizody tracheitidy, dyzartrie
a insomnie. Prodělávala intenzívní
rehabilitaci.
13 měsíců po příhodě byla předána na akupunkturní pracoviště.
Akupunktura byla prováděna týdně
10 týdnů v kombinaci hlavové akupunktury a tělesné akupunktury.
Během 2 měsíců se začala viditelně
zlepšovat ve všech oblastech. Prvním zlepšeným symptomem byla
insomnie. Značně se snížila sekrece
v dýchacích cestách, mohl být zmenšen průměr tracheostomické kanyly
o 2 velikosti s možností vypuštění
obturační manžety po většinu času,
zlepšila se hrubá i jemná motorika,
atd.
Autorka diskutuje, kdy je vhodné
začít s akupunkturní léčbou, která
je u těchto případů doporučována
veškerou literaturou. V té se obvykle
doporučuje zahájení akupunktury
v akutní nebo subakutní fázi. Výborný efekt akupunktury po 13 měsících
od příhody v této kasuistice vede
k názoru, že akupunktura jako dopl-

něk rehabilitace, může mít účinek
nezávisle na době od vzniku příhody.
Byun Hyuk a kol.: Proper acupuncture on GV3, B24 and B52
for succesfull treatment of low
back pain (Správná akupunktura
v bodech GV3, B24 a 25 pro pro
úspěšné léčení bolesti dolních zad).
Autoři si dali otázku v jakém směru
a jak hluboko aplikovat jehly do cílové tkáně odpovědné za bolesti dolních zad. Těmito tkáněmi mohou
být ligamentum flavum, meziobratlová ploténka, zygapophysiální klouby a svaly (pozn. autora –
pojem zygapophysiální ve vztahu

k páteři mi není znám). Studie byla
provedena na 8 zdravých dobrovolnících, kteří byli v polože vleže na
břiše s polštářkem od břichem. Byly
aplikovány jehly 60 mm x 0,30 mm
lékařem akupunkturistou. Poloha
a hloubka vpichu a dosažení cílové
tkáně byly kontrolovány rtg fluoroskopií. V bodě GV3 byla průměrná
hloubka vpichu 5,5 cm do dosažení
ligamentum flavum, v B24 pod
úhlem 75 st. také přibližně 5,5 cm
k ovlivnění zygapophysiálních kloubů a svalů. V B52 k uložení m. quadratus lumborum.
K ovlivnění cílových tkání při
bolesti dolních zad (low back pain)

bylo zapotřebí dosáhnout hloubky
vpichu cca 5,5 cm. V těchto bodech
a při této hloubce vpichu nehrozí nebezpečí ohrožení důležitých
struktur jehlou.
Zájemci o podrobnější informace ze všech přednesených prací si
mohou zapůjčit DVD z celého průběhu kongresu, které je k dispozici
u MUDr. Ladislava Fildána (fildan.
ladislav@quick.cz). Abstrakta budou
uveřejněna, podobně jako i z předchozích kongresů, na akupunkturních stránkách ICMARTu:
www.icmart.org

Postřehy z kongresu ICMART 2006 a pobytu v USA
MUDr. Ladislav Fildán
Za místo kongresu vybrali kolegové z USA Washington DC. Termín
byl zřejmě vybrán záměrně na jaře,
kdy ve Washingtonu začínají kvést
sakury, což dodává Washingtonu
neopakovatelnou atmosféru.
Celkem se účastnilo kolem 380
lidí, většinou z USA. Účastníci
z Čech hodnotili celkovou úroveň
organizace kongresu jako průměrnou. Řada předchozích kongresů,
včetně těch našich, měla propracovanější organizaci.
Některé informace jsme museli
poměrně pracně získávat od pořádající agentury na místě, ale nakonec
jsme vše vyřešili bez větších problémů. Zřejmě se stane standardem, že
informace včetně přihlášek budou
již jen prostřednictvím internetu.
Nebyly rozesílány žádné písemné
pozvánky. V samotném místě konání kongresu, hotelu Marriott se kongres trochu ztrácel a nebylo příliš
vidět, že se jedná o světovou událost.
Odborná úroveň kongresu byla
vysoká. To bylo dáno účastí předních odborníků z celého světa
a velkou účastí lékařů z kolébky
akupunktury Číny i z ostatních asijských zemí – Koreje, Japonska, Viet-

namu atd. Všechny přednášky byly
prezentovány jen pomocí počítače,
zcela vymizelo promítání blan na
zpětném projektoru. Naši lékaři se
účastnili s 3 přednáškami a 2 postery.
Přednášky:
Loskotová A., Pára F., Svoboda J.,
Loskotová J.: Synergism of Acupuncture and Myoskeletal Manual Lymphodrainage and Odontovertebral
Problems.
Loskotová A., Pára F., Loskotová J.:
First Aid and the Complex Therapy of Burn Trauma, Acupuncture
and Myoskeletal Manual Lymphatic
Drainage.
Fiala P.: Acupuncture and Cerebral
Palsy.
Postery:
Fildán L.: Recurrent and Chronic
Gynaecological Infections and their
Treatment by Means of Methods of
Complemantary Medicine (Electroacupuncture according to Voll, Vega
testing).
Prokešová J., Prokeš P.: Experience
with Testing Individual Tolerance for Stomatological Materials by
Means of Electroacupuncture Reso-

nant Test with the Use of Methodology EAV (Electroacupuncture
According to MD Voll).
Obsah našich přednášek a posterů byl nebo bude uveřejněn v časopise, proto je zde nebudu rozebírat.
Velmi dobře jsme hodnotili výstavu firem, kde jsme mohli vidět řadu
zajímavých produktů, přístrojů,
knih, prostředků pro akupunkturu. Ty se však týkaly zejména území
USA, pro nás nejsou tak využitelné.
Ale s postupující globalizací nebude
v blízké budoucnosti problémem
používat stejné prostředky jako jsou
v USA i v Evropě. Mne zaujalo několik firem, které předváděly počítačové programy, které byly založeny na
měření některých aku bodů a podle naměřených hodnot v bodech
vyhodnotily situaci   a doporučovaly postupy aplikace jehel, herbální
prostředky podle TCM. Domnívám
se, že některé tyto přístroje dosahují velmi dobré úrovně a jsou pro
praxi užitečné.
Pro představu o nabídce některých firem se může zájemce podívat
na stránky www.heliomed.com
(akupunkturní jehly, moxa, přístro-
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je na elektroakupunkturní stimulaci a mnoho dalšího), www.newvita.com (Meridian Energy Analysis System), acugraph.com (digitální měření a počítačová analýza
energetické úrovně meridiánů).
Na stránkách khtsystems.com
můžete najít informace o Korean
Hand Therapy – motodě podobné
Su Jok.
V průběhu kongresů ICMART
vždy zasedá tzv. General Assembly, tj. zasedání vedení ICMARTu
s předsedy národních organizací. Je
ustáleným zvykem volit prezidenta
ICMARTu na období dvou let mezi
kongresy.
Novým předsedou ICMARTu se
stal Nickolay Nickolaev z Lotyšska,
který vystřídal Bryana Franka z USA.
Generálním sekretářem zůstává již
dlouhá léta Francois Beyens, hospodářem Palle Rosted, místopředsedy
Walburg Marić-Oehler, Jacqueline Filshie. Vedení bylo doplněno
o další místopředsedy Helmuta
Liertzera a Alexandru ElorriagaClaraco, vzhledem k narůstajícímu
počtu organizací sdružujících se
v ICMART. Těch je nyní 84 z celého
světa.
Na tomto zasedání se ještě schvaluje hospodaření ICMARTu a byla
přednesena zpráva o stavu vzdělávání v akupunktuře v členských
zemích.
Zajímavé pro nás bylo setkání
s kolegou z USA, který se k naší české skupině hlásil jako manžel dcery
Jiřího Voskovce.
Několik postřehů
z Washingtonu a New Yorku
Washington, D.C. (District of
Columbia) je území tvaru kosočtverce na hranicích států Maryland
a Virginia. Dnes je již jen na území
Marylandu, protože část patřící Virginii byla později vrácena. Ze západu
a jihu jej obkružuje řeka Potomac.
Žije zde asi 500 tis. obyvatel a podle
údajů je zde největší procento černosšské populace. Washington byl
navržen francouzským architektem
s centrální částí The Mall (něco jako
Národní třída) a odtud se paprskovitě rozbíhajícími širokými třídami.
The Mall je travnatá plocha přes18

ně rovnoběžkového směru, široká
500 m a dlouhá 3 km. Na východní
straně je Capitol, na západní straně
Abraham Lincoln Memorial, blíže
k Memorialu je uprostřed travnaté
plochy George Washington Memorial, známý obelisk, který se při
pohledu z Lincolnova památníku
zrcadlí v Reflecting Pool (Zrcadlovém bazénu).
Směrem od obelisku k Lincolnovu memoriálu jsou monumentální
památníky II. světové války, korejské války a vietnamské války. Mezi
obeliskem a Capitolem jsou po
obou stranách muzea Smithsonian Institutu, nádherné, velkolepé
budovy s úžasnými sbírkami. Pro
nás navíc byla muzea přitažlivá volným vstupem, což je v USA jedině
ve Washingtonu. Muzea – starého
umění, moderního umění, Air and
Space Museum, muzeum americké
historie, indiánské muzeum, muzeum holocaustu opravdu stojí za to
vidět. Bílý dům stojí na severní straně The Mall prakticky naproti obelisku. Do Bílého domu se lze dostat
jen tak, že tři měsíce před cestou se
podá žádost o vstupenky na ambasádu USA v Praze. To jsme netušili, takže nás samozřejmě dovnitř
nevpustili. Symbol americké demokracie – Capitol – jsme navštívili.
Na jihu The Mall je jezero na jehož
břehu stojí Thomas Jefferson a Theodore Roosvelt Memoriály, roste
zde mnoho sakur, které byly věnovány lidu USA Japonskem.
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Budovy centra Washingtonu nesmí být vyšší než spodní okraj kopule
Capitolu. Mnoho z nich má v průčelích repliky antických sloupů, které
dodávají budovám na monumentálnosti. Prakticky na každém náměstí
je nějaká větší socha či velká sousoší. Monumentálnost je jedním
z hlavních dojmů z Washingtonu.
Překvapením pro nás byl velký
památník Samuela Hahnemanna,
kolem kterého jsme denně chodili, protože byl nedaleko od našeho
hotelu.
Dalším dojmem jsou neustálé
kontroly při vstupu do všech veřejných budov, kontroly podobné prohlídkám na letištích.
Večírek kongresu byl zorganizován jako projížďka lodí – restaurací
po řece Potomac. Banket probíhal  
navečer a v noci, takže z okolí nebylo později  mnoho vidět.
Do 400 km vzdáleného New Yorku
se někteří z nás přepravili autobusem. Druhá skupina pokračovala
autem na okružní jízdu po USA.
V NY jsme zůstali tři dny na Manhattanu, ubytováni jsme byli přímo
proti Madison Square Garden. Manhattan je zcela zvláštní část z  celého
území USA, protože zde je možno
vidět davy chodců, což v jiných městech prakticky nevidíte, tam se lidé
pohybují jen v autech. Zde potkáváte lidi všech ras a národů. Manhattan
je ostrov dlouhý 22 km a široký 3 km
a žijí zde 4 mil. obyvatel. Náš hotel byl

v samém středu, nedaleko Empire
State Building, Time Square, mezi
5. a 7. avenue. Avenue probíhají
severojižně až k jižnímu Manhattanu a kolmo na ně jsou street, označeny jsou většinou čísly. Jižní Manhattan má ulice nepravidelné, což je
pozůstatek postupného osídlování
tohoto území z jihu – od Atlantického oceánu – na sever. Z východu jej
proti Brooklynu, rozlehlé newyorské čtvrti, ohraničuje moře, které
zde nazývají East River, a ze západu
pak Hudson River od státu New
Jersey.
Měli jsme možnost využít služeb
českého průvodce, kterého nám
zprostředkovala česká cestovní
kancelář. Umělec, žijící 25 let v NY,
byl velmi zajímavou osobou. Prošel
s námi cik-cak od jihu celý Manhattan až po Central Park, omylem jsme
metrem přejeli na severní stranu
Central Parku, do Harlemu, kde jsme
jen vystoupili na ulici, náhle jsme
zde byli skoro jediní světle zbarvení,
takže jsme zase rychle nastoupili do
subway a odjeli zpět. Navštívili jsme
místa, kde přistávali emigranti, prohlédli jsme si Ground Zero – místo

po zřícených dvojčatech WTO. Wall
Street mne zklamala, domníval jsem
se, že to bude nějaká výstavní ulice,
ale je to poměrně nevzhledná, úzká,
lehce klikatá ulice mezi mrakodrapy, není tam prakticky co vidět.
Burza je po 11. září 2001 pro turisty uzavřena. Po teroristickém útoku
bylo v USA pro turisty vůbec uzavřeno mnoho další budov. Líbila se
nám čtvrť Soho, s množstvím uměleckých galerií a luxusních obchodů, se svými budovami, jejichž
průčelí byla zkonstruována z litiny.
Čínská čtvrť je vcelku zpustlá. Směrem k Central Parku a zejména na
jeho jižní straně jsou přepychovější
čtvrti, především kolem 5. avenue.
V Central Parku jsme nemohli vynechat vzpomínkové místo na Johna
Lennona Strawberry Field.
Objeli jsme Manhattan lodí a  loď
nás pak dovezla až k soše Svobody
(Statue of Liberty). Bohužel, opět
následkem 11. září nelze na sochu
vystoupat, takže jsme ji viděli jen
z vody.
Osobně jsem byl z Manhattanu
docela rozpačitý, překvapil mne  
svou šedivostí, nepříliš kvalitními

silnicemi, poměrným nepořádkem,
proti např. Praze ubohým metrem.
Většina výškových budov nevypadá
nijak vzhledně. Jsou zde výjimky,
např. Donald Trump Building –
ta vypadá naopak velmi honosně,
Rockefeller Centrum a některé další
budovy.
Ovšem atmosféra na Manhattanu
je neopakovatelná, takže zážitek to
byl.

Článek o kongresu v Moskvě
MUDr. Zinaida Saidová
Ve dnech 19.–21. 5. 2006 v Moskvě probíhal mezinárodní kongres
s názvem „Reflexoterapie a Manuální terapie v XXI.století“. Ze zdravotních důvodů jsem se nemohla
osobně zúčastnit tohoto významného kongresu. Významného proto, že již 50 let Akupunktura nebo
Relfexoterapie v Rusku vzkvétá na
všech úrovních a ještě se oslavovalo
25 let úspěšné existence Manuální
terapie. Kolegyně doktorka Helena
Čutová mi předala několik publikací
z tohoto kongresu, které mohou být
pozoruhodné i pro naši akupunkturistickou veřejnost.
Pročítaje materiály kongresu,
obsahujících 440 stran velmi zajímavých vědeckých prácí, mě osobně

zaujala práce MUDr. A. M. Torbiny
z moskevské Mezinárodní ONNURI
Akademie o kloubních meridiánech
ruky a nohy.
Jelikož se již přes 30 let zabývám
jako anesteziolog studiem a léčením algických stavů a funkčních poruch v rámci T.Č.M. a 10 let se zaujetím studuji mikrosystémy SU JOK
v rámci ONNURI medicíny, chtěla
bych vám předložit překlad práce
doktorky A. M. Torbiny:
„Tradiční
čínské
představy
o energetice člověka se zakládají
na systémech 14 stálých (12 párových a 2 nepárových) meridiánech
a 8 extraordinárních (nestálých)
meridiánech. Každý párový meridián má 5 antických bodů (u-šu)

odpovídajících pěti prvoelemetnům. Léčebný a funkční efekt těchto bodů se vysvětluje aktivitou čchi
v distálních částech končetin – od
loketního a kolenního kloubu do
špiček prstů. Současní akupunkturisti spojují aktivitu periferních
bodů se zvláštních typem receptoru kolem kloubních pouzder. Mimo
14-ti stálých meridiánů existuje také
12 svalo-šlachových (svalo-kloubních) meridiánů, které probíhají
přes klouby končetin a jdou na trup
a hlavu. Tyto meridiány sjednocují
svaly, šlachy a klouby a každý z nich
je spojen s hlavním korporálním
meridiánem.
Tato práce se věnuje teorii kloubových meridiánů prof. Park Jae
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Woo. Představa o kloubových meridiánech vznikla na základě pozorování lidského těla z pozice toerie
tří počátků. Dle této teorie jsou ve
vesmíru přítomné tři fundamentální síly – HOMO, HETERO a NEUTRO, které se projevují v různých
formách. Síla HOMO má charakter
stálosti, stability, existence. HETERO síly se projevují proměnlivostí
vývoje, různorodostí. NEUTRO síla
harmonizuje, sjednocuje vlastnosti
těchto dvou sil a pomáhá se realizovat všemu jsoucímu v procesu evoluce. Kterýkoliv pohyb se realizuje
díky energii a proto se nachází pod
vlivem NEUTRO síly. V našem těle
klouby představují NEUTRO-zóny,
které nám dávají schopnost pohybu a tím charakterizují přítomnost
energie.
V oblasti kloubu se formují energetické cesty – kloubní meridiány,
které se projevují v kvalitě fyzic-
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kých analogů klasických tělových
meridiánů. Každý korporální meridián může odpovídat určitému
kloubnímu meridiánu těla nebo
jeho projekci v podobnosti na
rukou a nohou. Na prstech rukou
a nohou se nachází 14 kloubů a to
odpovídá 14-ti klasickým tělovým
meridiánům. 6 jangových meridiánů (HETERO) odpovídá kloubům levé poloviny těla a projekci
kloubů 4. a 5. prstu ruky a nohy.
6 jinových meridiánů (HOMO)
odpovídá kloubům pravé poloviny
těla a projekci kloubů 2. a 3. prstu ruky a nohy. Meridiány POČETÍ
a ŘÍDÍCÍ se projekují v oblasti horní a dolní hranice šíje a v systému
podobnosti se projevují na klouby
4 palců. 6 extrordinálních meridiánů odpovídá kloubům zápěstním
a zánártním. V každém kloubním
meridiánu existuje přesně nasměrovaný tok energií, který nám dává
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možnost při léčení aplikovat tonizující nebo sedující působeni.
Jako závěr práce uvádí, že
1. v oblasti kloubů se formují energetické cesty – kloubní meridiány,
které můžou odpovídat určitému
korporálnímu meridiánu,
2. při respektování směru toku
energií v kloubním meridiánu,
můžeme působit na určitý meridián,
3. působení na projekci kloubních
meridiánů rukou a nohou je dostupné a pohodlné pro kterékoliv léčení.

informace ze zahraničního tisku

Referáty z časopisu Akupunktur
und Traditionelle chinesische Medizin 2005/2
Ch. Kunkel:
Strava v průběhu roku – léto
Základem správného stravování
v letním období dle TČM je ochlazování srdce, sleziny a žaludku. Dle
autora je nejlepší pšenice, která
ochlazuje, zklidňuje a dobře zasytí. K posílení žaludečního jinu jsou
nejlepší dušená jídla. Naopak žaludeční jin ničí smažená, grilovaná,
fritovaná jídla a káva s cigaretou. To
už méně škodí obvyklý jogurt, syrové ovoce, zelenina a libové maso.
Autor v článku vychvaluje dušené
klopsy plněné vepřovým masem.

W. Eberhard:
Japonská fytoterapie
V Japonsku se vedle západní
medicíny a pokročilých technologií
stále více prosazuje tradiční medicína. Tzv. Kampo Igaku je originální japonská fytoterapie založená
na čínských principech. Kampo
mohou praktikovat jen aprobovaní
lékaři, kteří absolvovali regulérní
vysokoškolské studium. Kampo léky
jsou testovány na obsah těžkých
kovů, aflatoxinů a mikrobů. Čínská
lékárna potřebuje na výrobu všech
receptů asi 500 substancí, kampo
lékárna asi polovinu. Na západě
se používá asi l00 nejdůležitějších
kamporeceptur.
V Japonsku je řada institucí, které se zabývají jak výzkumem, tak
klinickou praxí v kampo medicíně. Nejznámější je Kitasato institut v Tokiu. V německy mluvících
zemích se kampo medicíně věnuje
např. klinika v Mnichově ,Helmut
Bacowsky je předsedou Evropské
akademie   Kampo medicíny se sídlem ve Vídni.
Léky v kampo medicíně ordinuje lékař po odebrání anamnesy
a podrobném vyšetření bez použití nástrojů nebo jiných pomůcek.
Japonci např. vyvinuli speciální
palpační vyšetření břicha tzv. fukushin.

Indikace pro kampo fytoterapii jsou
rozsáhlé – od prevence, rekonvalescenci až k chronickým funkčním
poruchám, např. alergie, autoimunní choroby, bolestivé syndromy.
V poslední době se referuje o úspěšném ovlivnění AIDS a metastazujících maligních chorob. Ideální je
kombinace Kampo a akupunktury.

G. Hildebrand:
Metoda 6 zvuků v Jangshen
systému Qi – kungu
Autor představuje zvláštní cvičební formu Qi-kungu. Cvičí se dýchání v kombinaci se 6 různými zvuky
a presurou akupunkturních bodů
Každý prvek lze harmonizovat určitým zvukem (pro prvek ohně jsou
zvuky 2, proto 6 zvuků).
Cviky jsou velmi jednoduché.
Provádějí se vstoje nebo vsedě na
židli. Akupresurou bodů pramene
a he-bodů (tj. míst, kde se hromadí
Qi v oblasti kolen a loktů) se ovlivní
celá dráha.
Tato metoda je známa pod různými názvy a praktikuje se v mnoha
různých variantách.

Thomas Milanowski:
Magická čínská tělesná
a duchovní cvičení a jejich
vztah k šamanismu
Autor se rozepisuje o historii, teorii a praxi Qigongu se zdůrazněním
kořenů qigongu vycházející z praktik šamanů.
Od pradávna existovaly mýty
o přímém spojení mezi světem lidí
a bohů. Časem se tyto sféry od sebe
vzdálily a přechod z jednoho do druhého světa se stával stále obtížnější.
Často se to vysvětlovalo lidskými
zločiny nebo prostě špatným osudem. Měnily se také představy o příčinách nemocí v dynastiích Zhou,
Qin a Han. Zpočátku za nemoci
mohli hněvající se předkové, později démoni přebývající ve větru
a později vítr sám. Postupně ale kle-

sal význam bohů a duchů a v poslední fázi se příčiny nemocí přenášely
z větru na Qi. Pochopitelně se názory měnily jen velmi pomalu a dlouhou  dobu existovaly všechny představy současně. I v současnosti není
tento proces uzavřen a mnozí Číňané dosud obětují svým předkům,
chrání se před větry a pečují o své
Qi speciálními cvičeními.
Někteří autoři vycházejí z toho,
že v časech zakladatelů čínské kultury bylo lidstvo bezmocné proti
přírodě,jejím silám – v Číně šlo hlavně o záplavy. Proto vznikly magické rituály jak vstoupit do kontaktu
s transcendentními silami a příznivě
ovlivnit osud svůj event. svého rodu.
Tyto magické rituály zahrnovaly hudbu, tanec, obětování a prováděli je
šamani event. legendární žlutý císař.
Důležitou roli v těchto rituálech
hrála zvířata jako ztělesnění vitality
a síly (např. tygr, drak). Např. drak
přestavoval dopravní prostředek
do transcendentna. Podobný smysl
má napodobování zvířat v praxi qigongu a taj-qi. Postupně docházelo
k antropologizaci – tj. místo bohů
stále více zaujímal člověk ,bohové
postupně ztráceli sílu a na významu
nabýval člověk. Přestala jednosměrnost ve vztahu makro versus mikrokosmos. I mikrokosmos – tj. lidský
svět mohl ovlivnit makrokosmos
tj. svět bohů. Qigong si vystačí
s vlastním vnitřním mikrokosmem,
který přesahuje do makrokosmu.
Postupně došlo ke změně paradigmatu. Zatímco u šamanismus
je základním prvkem schopnost
extáze, u qigongu naopak enstáze
a klid, ve kterém se smísí duch s tao
a dostane se do stavu wu qi.
Existuje mnoho paralel mezi
šamanismem a qigongem, některé
rozdíly ale existují. Šaman byl vybrán
ještě před narozením, byl zasvěcen
a nemusel kromě některých rituálů
posilovat své schopnosti, naopak
mistr qigongu musel neustále cvičit
a pracovat se svým qi.
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informace ze zahraničního tisku
V Číně je výrazné promísení různých vlivů a směrů i v současnosti.
Magická tělesná a duchovní cvičení,
kterým se od 50. let 20 století říká
qigong, spadají do této „míchanice“.
Asi žádný Číňan v současnosti
nepřizná, že věří na duchy. Taková
víra je ale velice živá a ochrana před
duchy, uctívání předků a magická
tělesná a duchovní cvičení patří do
všedního života Číňanů stejně jako
TV, mobil nebo internet.

D. Wettig:
Gerac – akupunkturní
studie migrény – bezcenná
předčasným zveřejněním ?
Na konci září 2005 na neurologickém kongresu ve Wiesbadenu
byly představeny výsledky Gerac –
studie migrény. Také tato velká
a velmi drahá studie s dvojím zaslepením nebyla čistá a lze na ní nalézt
četná provinění proti „dobré klinické praxi“:
1| před ukončením studie byly volně dostupné údaje pro každého,
tedy i pro zainteresované pacienty
na www.gerac.de
2| na této internetové stránce se
bylo možno dočíst, že u kontrolní
skupiny byly použita sham akupunktura s vysvětlením pojmu. Pacienti se dle techniky vpichu dokázali
zařadit do příslušné skupiny.
3| podobně byly zveřejněny informace v časopisu Deutsche Artzteblatt a laické veřejnosti bylo
vysvětleno, že při sham akupunktuře se jehly píchají povrchně mimo
pravé aku body.
Je to podobné, jako kdyby při
zkoušce nějakého léku bylo volně
přístupné, že placebo jsou malé
placaté tablety a jen ty velké mají
účinnou látku. To autor považuje za
těžkou chybu, neboť pacienti mohli být ovlivněni ve svých názorech
a hodnocení terapie. Pacienti léčení
sham akupunkturou mohli vyhledat
proto jinou léčbu svých obtíží aniž
to někomu sdělili, a to mohlo zlepšit
výsledky v této skupině. Tak mohl
prof. Diener komentovat výsledek
této studie takto: akupunktura funguje dobře, ale placeboaku více či
méně také dobře, a je jedno kam
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se jehla píchne. Lékaři tak mohou
ušetřit za drahé akupunkturní kurzy. Tento závěr má v Německu i jiné
souvislosti – akupunkturisté tam
bojují se zdravotními pojišťovnami
o bodové hodnocení akupunktury.

Christopher Kankel:
Strava v průběhu roku – zima
Pro zimní období jsou zvlášť
vhodné polévky posilující jin, např.
ku-řecí nebo slepičí polévka. Slepici vaříme tak dlouho, až se rozvaří
kosti a chrupavky a jejich části přejdou do polévky. Přidáme zeleninu
ze zahrádky a pole – česnek, cibuli,
zelí event. i přilijeme víno.
Autor nabízí francouzský způsob:
kuře nasolíme zvenku a zevnitř,
potřeme česnekem, tymiánem a pečeme v hrnci, podléváme vínem
a vývarem, přidáme rajčata. To celé
zavřeme do předehřáté trouby na
220 st., jako přílohu podušená podzimní zelenina, podáváme s rýží,
chlebem nebo brambory, pijeme
pivo víno červené nebo bílé dle
chuti.

Yamamotova nová
akupunktura skalpu (YNSA):
YNSA body pro mozkové
nervy
Základem pro nově objevené body bylo zjištění, že existuje
úzký vztah mezi mozkovými nervy
a l2 meridiány. Aktivní body na skalpu jsou citlivé na pohmat a dají se
korelovat s body v dalších  mikrosystémech. Nově objevené body pro
mozkové nervy se dají použít při
léčení bolestí a obrn v areálu mozkových nervů. Např. bod pro plíce odpovídá n. glossopharyngeus
a dá se použít při léčení polykacích
poruchách po CMP stejně jako při
onemocnění plic různé etiologie.

R. Pothmann:
Dětské bolesti hlavy  
z dietetického hlediska
Bolesti hlavy a migrény v dětském
věku jsou z hlediska TČM pojímány
jako porucha jangmingu. Dochází
k obrácení toku Qi v dráze žaludku
směrem vzhůru. Souvisí to s cent-
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rálním postavením žaludku a střev
v dospívání. U dětí je až 3násobný
kalorický příjem proti dospělým.
V imunitě má u dětí výrazné postavení slizniční imunita. Přetěžováním sliznic zahleňující stravou vede
k jejich dysfunkci hlavně v oblasti
respiračního traktu. Proto se při
léčení bolestí hlavy dětí a dospívajících uplatňují především dietetická
opatření.
Uvedena kasuistika 11 letého
chlapce s 5 letou anamnezou zhoršujících se bolestí hlavy. Veškerá
vyšetření byla v normě až na výrazný spasmus horních trapesů a mm.
temporales. Západní diagnosa byla
kombinovaná bolest hlavy tensní
a migrenosní bez aury. Diagnosa
TČM – horký hlen v žaludku.
Princip léčby: strava šetřící žaludek, sliznice a zmenšující zahlenění. Hlavně zákaz konzumace mléka,
kakaa, tvarohu, mléčné čokolády,
přeorientovat pacienta na kysané
mléčné výrobky – jogurty, kefír. Nutné je šetření jater vyřazením potravin
s konzervačními látkami a barvivy
jako bonbony, sušenky, konservované potraviny, limonády, ledový
čaj atp. Tuto speciální dietu dodržoval chlapec 6 týdnů, samozřejmě
ve spolupráci s matkou. 7 týdnů
po nasazení dietetických opatření
neměl již 4 týdny bolesti hlavy. Tato
remise trvala dlouhodobě.
Závěr: podle nových studií vedou
dietetická opatření k úspěchu
v 60 % případů. Jediná odchylka
proti TČM je doporučená konzumace zakysaných mléčných výrobků,
neboť jsou významným zdrojem
vápníku. V indikovaných případech
lze výsledek dále zlepšit akupunkturou.

M. Karst, M. Lunemann,
E. Wolkenstein, M. Fink:
Akupunktura u chronické
radiální epikondylpathie –
prospektivní, randomizovaná a kontrolovaná klinická
studie
V posledních 10 letech se zlepšuje přijetí akupunktury u pacientů
i lékařů při léčení bolestivých stavů. Klinické studie ale dávají nejednoznačné výsledky. Tato studie si

vytkla za cíl zjistit, zda aplikace aku
dle pravidel TČM u chronické radiální epikondylpathie přináší lepší
výsledky než nespecifická aku aplikovaná sice v postiženém segmentu, ale mimo aku body.
Materiál a metodika: po schválení
studie etickou komisí bylo pomocí
inzerátu shromážděno 205 pacientů. Po selekci byly vytvořeny 2 srovnatelné skupiny po 27 pacientech.
Různými termíny léčby byl znemožněn kontakt mezi těmito skupinami
a event. vzájemné ovlivňování.

R. Wander:
Rušivé pole
temporomandibulárního
kloubu (TMK)  – působení
na celý organismus
Je již dlouho známé, že rušivá pole
(RP) v oblasti hlavy (dutiny, zuby,
mandle, ucho) způsobují poruchy
v celém organismu. Méně známé je
to, že podobné změny může vyvolat

i TMK. Příčinou toho, že se z TMK
stane RP, je porucha okluze (skusu),
např. zvýšením korunky o několik
mm. Autor popisuje anatomické
a funkční mechanismy vzdálených
projevů RP z oblasti hlavy.
TMK je složitý anatomický a funkční komplex. Okluze určuje postavení kondylů mandibuly a napětí
žvýkacích svalů. Přes proprioreceptory se zvýší podráždění hlubokých
šíjových svalů v segmentu C1-2.
Informace z těchto svalů ovlivňuje
tonus celého těla, ale i řízení vegetativních funkcí např. KV aparátu,
trávení atd. Propojení sympatiku,
trigeminu a řízení svalového tonusu
v míšním segmentu C1-2 se označuje jako nukleus trigeminocervicalis.
Takže RP v oblasti hlavy vyvolá
přes hluboké šíjové svaly chybné
postavení horní části krční páteře.
Bočním posunem atlasu se sešikmí
hlava s očima a orgánem rovnováhy. Aby bylo zachováno vodorovné
postavení hlavy, dojde ke kompen-

zační rotaci C2 k opačné straně, vzniku skoliosy a chybnému postavení
pánve s rozdílnou délkou DK a pozitivním Patrickovým příznakem. Tak
může např. nebolestivý zub moudrosti být příčinou úporných lumbalgií s iradiací do dolních končetin.
Při dlouhém trvání poruchy dojde
k rozvoji degenerativních, nevratných změn (např. výhřezu plotny).
Lokální léčení bederní páteře pak
nemůže přinést efekt.
Diagnostika a léčba: pokud máme
pacienta s rozdílnou délkou DK
a pozitivním Patrickovým příznakem, zmobilizujeme TMK. Pokud se
porucha upraví, je téměř jisté, že příčina je v TMK a pacienta odešleme
k ortodontickému ošetření. Panoramatický snímek ukáže asymetrické postavení TMK, zubů při skusu.
Ošetření spoušťových bodů ve žvýkacích svalech bez ortodontického
ošetření stav zlepší jen dočasně.
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společenská rubrika

Jubileum MUDr. Milady Barešové
MUDr. Pavel Prokeš, I. místopředseda ČLAS ČLS JEP
Vážení přátelé akupunkturisté,
milé kolegyně a kolegové.
Dovolte mi, abych vás oslovil
v souvislosti s nadcházející významnou akupunkturistickou událostí.
Je neskutečné, jak čas letí. Je
to totiž právě pět let, kdy jsme se
sešli v Kongresovém sále Ústřední
vojenské nemocnice v Praze, abychom oslavili životní jubileum (70)
MUDr. Milady Barešové, vynikající
lékařky – akupunkturistky, která se
stala v průběhu let pro svou rozsáhlou výukovou a vzdělávací, přednáškovou a publikační činnost jednou
z nejvýznamnějších osobností československé a později české a slovenské akupunktury.
MUDr. Milada Barešová, naše učitelka, lektorka, kolegyně a kamarádka, náš nesmlouvavý kritik i laskavý poradce, vynikající pedagožka
a neúnavná bojovnice za prosazování myšlenky začlenění kvalifikovaných akupunkturních postupů do
lékařské praxe v tzv. západní medicíně, oslaví 10. listopadu 2006 neuvěřitelných 75 let.
Stále vitální, usměvavá, plná energie i nápadů, stále pro své přednášky a semináře hledající a přinášející
nová témata a pohledy v akupunktuře i v medicíně jako takové.
Přátelská, otevřená, srdečná, pracovitá a ochotná vždy využít svých
vědomostí a bohatých zkušeností
k tomu, aby poradila, pomohla druhým v nesnázích. Ke svým žákům  
vlídná i kritická, milá i nekompromisní, ale vždy přímá. Pro tyto své
vlastnosti si vydobyla u svých kolegů úctu a vážnost i lásku.
Dovolte mi, abych popřál za nás,
za všechny akupunkturisty z České
lékařské akupunkturistické společnosti ČLAS ČLS JEP MUDr Miladě
Barešové do budoucna stálé zdraví,
hodně životní energie, štěstí a hodně úspěchů v dalším pracovním
i osobním životě.
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MUDr. MILADA BAREŠOVÁ –
autobiografie

Narozena:
10. 11. 1931 v Teplicích Šanově.
Začala jsem tam chodit do školy, ale
v zápětí jsme se stěhovali do Prahy.
Studia:
Akademické gymnasium v Praze. Bylo to klasické gymnasium,
s latinou a řečtinou – maturita
1950.
Fakulta všeobecného lékařství Karlovy university v Praze 1950
– promoce 13. 7. 1956.
Na fakultě jsem pracovala 1953–
1956 jako pomocná vědecká síla
na ústavu patologické fysiologie.
K tomu jsem 1954–56 pracovala na
ambulanci cévních chorob 4. interní kliniky FN 2 a podílela se i na
vědecké práci, takže mne – medičku (!) uvedli páni asistenti jako spoluautora na 3 vědeckých pracích na
angiologickém sjezdu v Teplicích
1955.
Zaměstnání:
1956–61 sek. lékařka interní
nemocnice Diakonie Praha 2,
která byla 1957 přestěhována do
Kubelíkovy ulice v Praze 3. Po
atestaci z interního lékařství přesun z nemocnice na obvod.
1961–64 obvodní lékařka OÚNZ
Praha 3, pro onemocnění roztrou-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3|2006

šenou sklerosou po skoro roční
neschopnosti přesun na závod.
1964–72 závodní lékařka OÚNZ
Praha 3 (Tesla Strašnice).
1972–87 Rehabilitační oddělení FN Praha 10 Vinohrady – sek.
lékař, samostatně pracující lékař.
1987–dosud ILF, nyní IPVZ Praha,
asistent. Vedení kursů akupunktury; z toho 1991–97 samostatné
pracoviště – Kabinet akupunktury IPVZ. 1997–2003 součást subkatedry léčby bolesti a akupunktury. 1. 1. 2004 bylo opět zřízeno
samostatné pracoviště – Kabinet
akupunktury IPVZ.
Od 1999 mám registraci pro
nestátní zdravotnické zařízení
– soukromá ordinace FBLR, orientovanou nejen na akupunkturu.
Jsem garantem pro rehabilitaci  
v LRS Chvaly, kde dělám rehabilitační konsiliární činnost.
Atestace:
Interní lékařství I. st., 1960;
Fysiatrie, balneologie a léčebná
rehabilitace, 1976;
Akupunktura (na Slovenské zdravotnické universitě), 2003.
Kursy:
Manuální medicína 1971–72 •
Studium akupunktury od 1964
u Dr Kajdoše (klinické dny) •Kursy
akupunktury ILF 1978 pro začátečníky a pokročilé • Kurs akupunktury ve VDR 1979 – 3 měsíce
• Škol. místo u Dr. Umlaufa 1979
(4 týdny), Brno • Stáž ve VDR
1985 – 1 měsíc • Základní kursy
EAV 1989 Mnichov • Semináře
EAV 1992, 1993–94, průběžně •
Kursy Su Jok • Vedení veškerého školení v AP v ILF od 1979,
IPVZ • Přednášky v krajích
v IDVPZ • Přednášky na Slovensku 1983, 1984, 1991 • Stáž
u prof. Jayasuriy včetně její organizace na Srí Lance o 20 lékařích,
1995 • Akvisiční cesty a přednášky, 1983 Tunis, 1984 Jordánsko

a SAE • Krátkodobé stáže během
a po různých  zahraničních kongresech i samostatně.
Léčebně preventivní používání
akupunktury provádím legálně od
ukončení základního kursu akupunktury a realizovala jsem více  
než 65 000 akupunkturních sezení
pro různá onemocnění, více než
polovina z nich byla pro patologii
v hybném systému.
Od 1981 členkou výboru sekce
akupunktury, od 1991 – 2001 místopředsedkyně výboru ČLAS ČLS
JEP. Dle usnesení výboru ČLAS nyní
emeritní místopředsedkyně. Jsem
školitelkou akupunktury ČLAS ČLS
JEP.
V rámci IPVZ Praha jsem vypraPre a postmenopausální obtíže
covala náplň základního školení
Piezoelektrická stimulace aktivv akupunktuře, které prošlo 1993
ních bodů
schvalovacím řízením na MZ ČR a je
Tinitus – komplexní terapie
závazné i pro další školicí instituce
Excesivní hluk při traumatu a teraakupunktury v České republice.
pie akupunkturou
Vyškolila jsem v základních kurAkupunkturní terapie na základě
sech více než 2 000 lékařů. PřednáEAV diagnostiky
šela jsem na našich a slovenských  
Klasické a moderní AP postupy
kongresech a seminářích na různá
Drogové závislosti a využití akutémata, organizuji teoretické semipunktury
náře i praktické postupy v akuBolest v hybném systému
punktuře v České republice i v
Akupunkturní terapie sterilit na
rámci nestátního zdravotnického
podkladě somatických známek
zařízení a účastním se i dalších aktiPět elementů a možnosti jejich
vit (rozhlas, televize, noviny atd.).
použití
Ve Slovenské Republice přednáším
na seminářích.
Bylo toho ještě mnohem víc, ale
Byla jsem konsultantem pro AP na hlavně jsem zpracovala všechna
MZ, několik let i pro VZP. Brožurka témata základního kursu, což je
Energetická gymnastika s Dr. Von- 160 hodin ze 200 přednášených.
dráčkovou.
Spíše trochu legrace:
Čestná členství:
Návštěva se ptá: Miládko a čím
Open University Sri Lanca 1995
bys chtěla být ? Milada (asi 6ti letá):
ČLAS ČLS JEP 1996
Profesorkou.
SA SLS 1997
A to se mi tedy nakonec podařilo.
ČLS JEP 1998
Začala jsem učit za úplatu (tenkrát
Stříbrná medaile SLS 1999
počty na základě doporučení pana
Zlatá medaile SLS 2001
učitele) svoji spolužačku, když
Medaile GLEM Lyon 1998
nám bylo 12 let a vydrželo mi to až
Medaile ČLS JEP 2003
dosud.
Profesorský titul z Open University na Sri Lance 2005  
Aktivní účast na mezinárodních
kongresech a symposiích:
Aktivní účast na mezinárodBarešová M.: Das Wirken der
ních kongresech a symposiích magnetischen Felder, appliziert
– témata:
auf die Akupunkturpunkte bei
Magnetopunktura
wertebrogenen
SchmerzsynStomatologické postupy – neural- dromen. Přednáška, Symposium
gie trigeminu
ISOM (International Society of OriAP u interních onemocnění
ental Medicine) Lausanne, ŠvýcarVýběr bodů akudiastem
sko 1983.

Barešová M.: Acupuncture in  
Trigeminal Neuralgia. Přednáška, Symposium stomatologických
léčebných postupů, Amman, Jordánsko 1984.
Barešová M.: Acupuncture in
Internal Diseases. Přednáška,
veřejný seminář Fakultní nemocnice Amman, Jordánsko 1984
Barešová M.: Výběr bodů Akudiastem. (video, angl.) Kongres
ICMART. Praha 1988
Barešová M., Pára F.: Treatment
of the Pre- and Postmenopausal Complaints. Poster, Kongres
ICMART, Řím, Italie 1990
Pára F., Debef J., Barešová M.:
Treatment of Vertebral Disturbances of Cervical Spine. Poster,
Kongres ICMART, Řím, Italie 1990
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Barešová M.: The Effect of Piezoelectrical Pulses in Acupuncture Points. Přednáška, kongres
WFAS, Beijing, Čína 1991
   Barešová M.: Tinnitus Treatment
by Acupuncture. Přednáška, Kongres ISOM Kyoto, Japonsko 1993
Barešová M.: Tinnitus Treatment by Acupuncture. Poster,
Kongres ISOM Seul, Korea, 1995
Barešová M., Pára F.: Complex
Tinnitus Treatment by Acupuncture. Poster. Symposium ICMART
Nikosia, Kypr 1997
Barešová M.: Komplexní terapie tinitu akupunkturou. Poster,
Congressus Acupuncturae Slovacae
et Bohemiae, Bratislava, SR 1997

Barešová M.: Akupunkturní
terapie po EAV diagnostice.
Přednáška, Congressus Acupuncturae Slovacae et Bohemiae, Košice,
SR 1999

Barešová M.: Factors Enhancing the Results of Tinnitus Treatment by Acupuncture. Poster,
Kongres ICMART Miyazaki, Japonsko 1998

Barešová M.: Klasické a moderní AP postupy. Přednáška, Nové
trendy v akupunktuře, Štrbské Pleso, SR 2000

Barešová M.: Acupuncture Treatment after Injury with Excessive Noise. Poster, Kongres ICMART
Miyazaki, Japonsko, 1998

Barešová M.: Acupuncture Treatment of Chronic Trouble Due
To Excessive Noise. Poster, Symposium ICMART, Berlin, SRN 2001

Barešová M.: Obezita, tabakizmus, alkohol, závislosti. Přednáška, Súčasné trendy v liečbe
drogových závislostí a využitie akupunktúry v ich liečbe, Prešov, SR
2001  
Barešová M.: Bolest v hybném
systému. Přednáška, Congressus
Acupuncturae Slovacae et Bohemiae, Vyhne, SR 2001

Významné životní jubileum MUDr. Jaroslava DEBEFA
Doc. MUDr. František Pára, CSc.
Koncem minulého roku se dožil
80 roků jeden z nejlidštějších a nejvzdělanějších členů naší odborné
společnosti. Měl jsem občas tu vzácnou možnost pohybovat se v jeho
blízkosti, proto mi dovolte pokusit
se přiblížit jeho osobnost a životní
dráhu.
MUDr. Jaroslav Debef se narodil
9. října 1925 ve Křtinách u Brna v chudé početné rodině. Otec
s profesí zámečníka pracoval jako
předák při výrobě lokomotiv v Ada26

mově, matka se starala o domácnost
a o hospodářství. V r. 1930 přišel
otec z politických důvodů o práci
a rodina s pěti dětmi zůstala na podpoře.
Zvídavý Jaroslav se brzy naučil
od své starší sestry číst, ještě před
nástupem do školy si četl i noviny,
houpaje se v neckách přelouskal již
v první třídě více než 20 dílů Tarzana. Základní školu absolvoval ve
Křtinách (1931–1938), pokračoval
na klasickém gymnáziu (s latinou
a řečtinou) v Brně (1938–1945)
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– studium mu mimo jiné umožnil
měsíčními finančními příspěvky
i farář P. Marek, v jehož nádherném poutním chrámu Panny Marie
ve Křtinách od 7 let ministroval.
V letech 1945–1950 absolvoval Lékařskou fakultu MU v Brně.
Během studií (r. 1947) poznal svoji
ženu Alenku, se kterou se po dvou
letech oženil; vychovali spolu pět
dětí a všem umožnili vysokoškolské
vzdělání.
Po promoci 12. září 1950 nastoupil jako jediný lékař na chirurgické

oddělení, v nyní již zrušené, dvouprimariátové nemocnici v Orlové a po
půlroce přešel na internu. Přesto
že na obou odděleních pracoval za
katastrofálního nedostatku sekundářů, rád na tuto dobu vzpomíná.
Jeho zajímavý život pokračoval
od r. 1951 na vojně, kde strávil celkem 4,5 roku, protože byl povolán
k dlouhodobému vojenskému cvičení podle §39 branného zákona
(stejně jako černí baroni). Začínal
jako lékař-vojín v Hradci Králové,
pak desátník absolvent v Liberci, a později v nechtěné hodnosti kapitána zdravotnické služby
v Ostravě.
Po vojně nastoupil jako sekundární lékař na 1. interní oddělení
primáře Roháčka v Ostravě-Fifejdy,
kterého měl na přání ředitelů zdiskreditovat; úkol ale charakterně
nesplnil, protože ho poznal jako velmi ušlechtilého člověka a vynikajícího lékaře. Protože mu za to hrozil
vyhazov včas přešel na místo závodního lékaře v cementárně ve Štramberku, kde pracoval celkem 30 roků
až do penze.
Po mozkové cévní příhodě (v roce
1983) dostal částečný invalidní
důchod a do starobního důchodu
odešel koncem roku 1985. Bohužel
i nadále se potýkal s řadou cévních
problémů cerebrálních i kardiálních, prodělal oboustranné operace
karotid, rekonstrukční cévní operaci na pDK, kde mu hrozila i amputace. Přes četné zdravotní potíže
zůstal vždy oporou své početné
rodině, vyzařuje z něj doposud
pohoda, láska a pochopení pro problémy druhých.
V politice se nikdy neangažoval, ale proto aby zajistil svým pěti
dětem možnost studia, pracoval
v ČSČK, v civilní obraně (velitel
vzorného oddílu lékařské pomoci),
založil a vedl ve Štramberku amatérský divadelní soubor (trvá dosud)
a založil Štramberské divadelní úterky, které jsou v pozměněné podobě
také dodnes zachovány. Za svoji
aktivní činnost ve prospěch občanů
obdržel řadu celostátních, krajských
a okresních ocenění i uznání od
města Štramberk (celkem 20 medailí a plaket). Jeho jméno je v regionu
i v širší oblasti pojmem a je spojeno
tedy nejen s pověstí vynikajícího
a lidského lékaře.

Medicínská činnost MUDr. Jaroslava Debefa byla vždy provázena
pečlivou teoretickou přípravou
s velmi širokým spektrem zájmu.
Sestudoval mimo jiné díla C. G. Junga, Z. Freuda, V. E. Frankla, řadu
filozofických děl mnoha autorů.
Jeho snaha dát vždy svým pacientům to nejlepší ho přivedla v roce
1975 i k seznámení se s akupunkturou. Podle svého zvyku nejprve
prostudoval 13 učebnic a množství
vědeckých prací, než se v roce 1978
odvážil seznámit s ostatními zkušenějšími akupunkturisty, jmenovitě
i s MUDr. V. Kajdošem.

K setkání s jeho milovanou aurikuloterapií se váže příhoda. V roce
1980 pořádal MUDr. R. Umlauf
v Brně přerušovaný kurs akupunktury, v němž MUDr. V. Kajdoš, který
byl tehdy po dvou srdečních infarktech, přednášel 6 hodin aurikuloterapie. Když již viditelně nemohl,
pokračoval z lavice MUDr. J. Debef.
O první přestávce ho přednášející
požádal: „Kolego, odpřednášejte to
místo mne“. Ostatní kurzisté ho ihned požádali, aby o aurikuloterapii
napsal příručku. Od té doby tradiční akupunkturu zanedbával, protože při ní nemohl použít nic z toho
co mu dala LF, dosavadní studium
a lékařská praxe a začal se věnovat,
kromě poznatků moderní medicíny, výhradně studiu aurikuloterapie
a stal se jejím vyhledávaným a oblíbeným školitelem. Brzy ale zjistil, že
jeho kurzisté jsou sice odborníci ve
svých oborech, ale většinou nemají
potuchy o tom, jaký má smysl život

jako takový, jejich práce a medicína
vůbec. Proto se rozhodl začínat každý den kurzu tzv. filozofickou rozcvičkou, v nichž se snažil rozšiřovat
naše obzory.
Věnovat se naplno své oblíbené
medicíně i milované aurikuloterapii by zcela určitě nemohl bez jistého zázemí milující ženy Alenky,
která mu po celý život vytvářela ideální podmínky pro jeho práci. Povoláním učitelka se starala vzorně
nejen o 5 dětí (3 syny a 2 dcery), ale
i o rozsáhlý ranč v Lichnově, kam se
již se 4 dětmi přestěhovali v r. 1972
ze Štramberka. Všichni, kteří ranč
navštívili a kochali se výhledem na
panorama Beskyd, vnímali lásku
a souznění obou partnerů, teplo
domova i harmonii celé rozvětvené
rodiny již se 16 vnoučaty a 5 pravnoučaty, musí jen závidět. Pak lze
i pochopit vytvořené dílo, které
Dr. Debef za sebou zanechává.
MUDr. J. Debef byl v době své
aktivní činnosti nadšeným přednašečem a pohotovým diskutérem.
Školil od r. 1980 na kurzech akupunktury, později na samostatných
kurzech aurikuloterapie (AT) pro
začátečníky i pokročilé (ILF Praha,
KÚNZ Ostrava, IDVPZ Brno). Organizoval první semináře o AT v Praze
(1994) a v Olomouci (1995).
První zkušenosti s účinky aurikuloterapie publikoval v Praktickém lékaři (1982), první monografie „Aurikuloterapie“ vznikla v roce
1982, ale nepřízní doby vyšla pouze
časopisecky ve třech sešitech „Služba zdravotníkům“ (1985–1986)
a zkráceně jako účelové tisky Balnei
a VLVDÚ v Hradci Králové.
Byl více roků členem výboru
ČLAS ČLS JEP, místopředsedou
ČLAS (1990–1994), jako zakladatel Sekce aurikuloterapie při ČLAS
byl jejím předsedou v letech 1991–
1995. Sekce AT se rozrostla za jeho
předsednictví na 220 členů. V roce
2000 vydal obsáhlou dvoudílnou
monografii „Aurikuloterapie 1.
Toulky řádem“ a „Aurikuloterapie 2.
Praxe“; zvláště první díl považuji za
mimořádnou knihu i ve světovém
písemnictví. Nejvýznamnější Debefovy publikace jsou o bazálním stresu (zde jsem měl tu čest se podílet
jako spoluautor), které vyšly v časo-
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pisech německých, francouzských,
izraelských a japonských. Zúčastnil
se státního výzkumu syndromu karpálního tunelu s průkazem možností léčby lehčích forem aurikuloterapií (1985–1989).

Mluvilo se o lese.
Zaslechl to mravenec.
Rozčílil se a pak řek:
„Existuje kravěnec,
trávy stvol, ba i strom.
Ale les !? Les – to není nic!“

Za svoji práci obdržel MUDr. Jaroslav Debef řadu odborných ocenění. Je Školitelem v akupunktuře,
Čestným členem ČLS JEP (1998),
ČLAS i SAS (1999), Čestným předsedou sekce AT. Zatím posledním
uznáním je Pamětní medaile České
lékařské společnosti J. E. Purkyně
(2005).
Největším oceněním pro něj
však je skutečnost, že ho bývalí žáci
a pacienti měli a mají rádi.

Tato slova mu byla mementem,
aby se varoval mravenčího myšlení, aby nikdy nepřestal vidět les
s jeho zeleným i spadaným listím,
mechem, květy, stromy, s jeho vůní,
jasem, temnotou a hrůzou, klidem
i burácením …

Na Dr. Debefovi jsou imponující
nejen jeho velmi důkladné znalosti medicíny, akupunktury a aurikuloterapie, ale i filozofie, historie,
biologie aj., což jasně dokumentují
zvláště jeho poslední dvě monografie o aurikuloterapii. Ač věku
zralého je stále ochoten přijímat
nové a znalosti uvádět do dalších
souvislostí, jak dokumentuje např.
teorií „trojnožky“, která vyplývá
z pochopení moderních výzkumů
fyziků a kybernetiků. Je navíc charakterním, upřímným, kolegiálním, chápajícím a obětavým člověkem, kterému neschází skromnost
a pokora. Jeho vlastnosti, duchovní
život i vztah k trpícím nemocným
byly ovlivněny i pevnou křesťanskou vírou, ke které ho hlavně přivedla v r. 1986 návštěva u kamaráda,
církevního hodnostáře, ve Vatikánu.
Opakovaně publikuje i v různých
církevních časopisech.
Všichni jeho žáci známe verše
Jakuba Demla, které ho jako motto
provázely již od studentských let
a kterými obvykle začínal výuku
aurikuloterapie:

28

Dovolte mi na závěr pro ty
z Vás, kteří již neměli možnost se
s Dr. Debefem setkávat, přiblížit
některé z jeho myšlenek a názorů.
Ke každé činnosti „musíme mít
důvod a koncepci, co nejvíce informací, ale hlavně znát vztahy, nezůstat u jejich spíše analyzovaného
významu, ale integrovat je, syntetizovat je v daném řádu, který s naší
prací počítá a dává jí smysl.“
„Středem snažení lékaře je pomáhat lidem. Chceme-li pomáhat
lidem, nestačí mít diplom a léčit,
nestačí vzít jehlu a píchat. Musíme se snažit o co nejsyntetičtější  
pohled na „terén“ zevní i vnitřní,
poznat co nejvíce jev, jemuž říkáme
člověk.“

Nesmíme své povolání dělat nádenicky, nesmíme žádný z dílčích,
redukovaných poznatků absolutizovat v čase, prostoru ani v hodnotě. Nesmíme absolutizovat žádnou
monoterapii, léčebnou metodu
(tedy ani aurikuloterapii), ani žádný systém, model medicíny (tedy
ani aurikulomedicínu) a tím a priory zavrhnout všechny ostatní. Ať
už je nazýváme vědecké, nevědecké, alternativní, komplementární či
jinak … musíme hledat nejen znalos-
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ti, ale hlavně kauzální vztahy funkcí
organizmu a příčin poruch.
Nesmíme žít životem mravenců,
protože každý z nás a každý z našich
pacientů je Člověk.
Nesmíme proto být pouze doktory, inženýry lidského těla, musíme
být lékaři.

Není pochyb o tom, že MUDr. Jaroslav Debef představu o lékaři již dávno naplnil.
Vážený pane doktore Debefe,
milý Jaroslave, za celou obec akupunkturistů i aurikuloterapeutů Ti
chci s úctou poděkovat za Tvoji práci, za všechno co jsi nás naučil, co jsi
nám předal, co jsi v nás zasel. Přeji
Ti radost a dobré zdraví, abys mohl
ještě dlouho být laskavou a moudrou hlavou Vaší rozvětvené rodiny
a nám všem ochotným a chápajícím
rádcem.

oznámení a různé
Vážený pan

Vážená paní

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické
společnosti ČLS JEP
Interní hematologická klinika FNB
Jihlavská 20, 625 00 Brno

MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní terapie
a diagnostiky
Dejvická 38, 160 00 Praha 6

Vážený pane profesore,
jménem nového výboru naší
odborné společnosti Vám zasílám
naši podporu Národnímu onkologickému programu. Doc. MUDr. František Pára, CSc., bývalý předseda naší
společnosti, mne informoval o blahopřání, které Vám napsal k tomuto
programu a že Vás také ubezpečil,
že lékaři akupunkturisté se vždy
snažili pomáhat pacientům s onkologickým onemocněním v úlevě
potíží provázejících tato onemocnění. Proto plně Národní onkologický
program České onkologické společnosti ČLS JEP podporujeme.

Změna výboru ČLAS

Nedlouho po volbách odstoupila
z výboru MUDr. Doris Danielová ze
zdravotních důvodů. Výbor proto
na místo MUDr. Danielové kooptoval MUDr. Zuzanu Vančuříkovou
z Prahy, která ve volbách skončila
na prvním nevolitelném místě. JeliVážená paní doktorko,
kož MUDr. Danielová zastávala ve
dovolte, abych Vám u příležitosti výboru funkci vědeckého sekretáře,
Vaše významného životního jubilea   byl na tuto funkci navržen a zvolen
jménem výboru ČLAS a jménem prim. MUDr. Milan Stránecký z Havsvým popřál   vše nejlepší, pevné líčkova Brodu.
Vý b o r s p o l e č n o s t i d ě k u j e
zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší
MUDr. Doris Danielové za práci,
lékařské praxi.
Dovolte také, abych Vám také kterou vykonala od svého zvolení.
jménem výboru vyjádřil poděkování a uznání za Vaši obětavou a příkladnou práci ve výboru akupunkturní společnosti a za Vaši vynikající
práci ve prospěch rozvoje akupunktury a elektroakupunktury podle
Dr. Volla.

MUDr. Ladislav Fildán
předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

MUDr. Ladislav Fildán
předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

V Brně, 20. 12. 2005

V Brně, 5. 4. 2006

Zápis č. 5
ze schůze výboru ČLAS
dne 24. 6. 2006, Havlíčkův Brod
Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Prokeš,
Saidová, Stránecký, Strnad, Urbanová, Vančuříková

Jednání se uskutečnilo na pracovišti prim. dr. Stráneckého, rehabilitačním oddělení v nemocnici v Havlíčkově Brodu

Omluveni:
Filípek (revizní komise)

1| Kontrola zápisu z minulého
výboru:
Dr. Fildán zařídil dotazník pro
elektronickou databázi členské
základny.

Revizní komise:
Sedláček, Kučerová

2| Nový člen výboru:
Dr. Zuzana Vančuříková, místo
uvolněné dr. D. Danielové, která
požádala o uvolnění ze všech funkcí ze zdravotních důvodů. Dr. Fildán jménem výboru novou členku
představil a přivítal ve výboru společnosti.
Dr. Fildán zařídí změny informací
v časopise; dr. Prokeš zařídí změny
na www stránkách.

Finanční záležitosti kongresu
v Moskvě zkontrolovány, bez závad.
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oznámení a různé
3| Návrh na místo vědeckého 	
sekretáře:
Dr. Stránecký, schválen všemi
přítomnými, dr. Stránecký s funkcí
souhlasí.
4| Návrh na udělení čestného
titulu Čestný předseda ČLAS:
Dr. Fildán informoval, že dostal
od našich dvou zahraničních čestných členů dopisy s návrhem udělit titul Čestný předseda ČLAS ČLS
JEP doc. MUDr. Františkovi Párovi,
CSc. za jeho dlouholetou činnost ve
funkci předsedy ČLAS. Výbor návrh
projednal a schválil.
Dr. Fildán oznámí doc. Párovi
písemně toto schválení a požádá jej,
aby se ujal organizace čestné rady
ČLAS, ve které by byli zasloužilí čestní členové ČLAS. Čestná rada by se
mohla vyjadřovat ke směřování akupunktury a dávat doporučení k činnosti společnosti.
5| Členská základna:
ČLS JEP zaslala aktuální seznamy
členů společnosti a přehled placení
členských příspěvků; pokud někdo
2 roky neplatil, musíme požádat
člena o doplacení dlužné částky
a ukončit mu členství.
V současnosti má dluh 800,- a více
13 členů; a řada dalších nemá zatím
zaplacený současný rok – zkontroluje dr. Čutová, a vyřídí záležitosti
s dlužníky.
6| V databázi na rozesílání časopisu je vedle členů, knihoven, ještě několik lidí, kteří již v minulosti
ukončili členství, dr. Čutová provede
porovnání databází a upraví seznam
pro rozesílání; časopis dále dostávají čestní členové společnosti;
7| Návrhy na čestné členy společnosti:
U příležitosti XXIV. Congressus
acupuncturae Slovacae et Bohemiae v r. 2007 výbor navrhnul a schválil udělit titul Čestný člen ČLAS dr.
Janě Wankatové, dr. Zinaidě Saidové; ze Slovenska dr. Aleně Ondrejkovičové; › Zařídí dr. Stránecký v roce
2007.
8| Noví členové:
Dr. Oubedatová Alice, Praha –
30

přijata, dr. Čutová zašle potvrzení
o přijetí nové člence.
9| Hospodaření společnosti za
1. čtvrtletí 2006:
Informovala dr. Urbanová –
stav fondu JEP: 266  567,75 Kč
k 31. 12. 2005.
Hospodaření zatím vyrovnané.
10| Zápisy z jednání výboru byly
odeslány za 1. čtvrtletí na sekretariát ČLS JEP.
11| Návrh na Purkyňovu cenu
ČLS JEP:
Naší společností byla navržena
doc. Dr. D. Jandová. Předsednictvo ČLS JEP z 24 kandidátů vybralo prof. MUDr. Karla Lewita, DrSc.
(obor rehabilitace a manuální medicína) a prof. MUDr. Miloše Hájka,
DrSc. (chirurgie).
Akupunkturistická
společnost
zašle blahopřejný dopis + časopis
prof. Lewitovi; › vyřídí dr. Fildán.
12| Dr. Fiala zaslal zápis z předsednictva ECPM ze dne 3.  6.  2006,
Basilej:
v Evropském parlamentě schválen
zákon na Ochranu zdraví a spotřebitelů a „Health Programme“
2007–2013. V tomto zákoně pouze konstatováno, „že nekonvenční
metody existují“.
ECPM bylo přijato do European
Public Health Alliance v Bruselu,
která má blízký přístup do Evropské komise
problémem jsou všude nelékařské společnosti, přes které jde
70 % hosp. výsledků od výrobců.
Nekonveční medicína je pak spojována více s nemedicínskými
společnostmi, což je komplikací
pro různá jednání
problémem jsou také zdravotnické legislativy nových členských
zemí EU
náš zástupce dr. Petr Fiala navrhl   do legislativy EU více zapojit
usnesení WHO (Světová zdravotnická organizace) o integraci
nekonvenčních metod. WHO tuto
integraci jednoznačně podporuje
vedení ECPM požádalo ČR, zda
se můžeme účastnit na validních
vědeckých studiích v oblasti
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nekonvenční medicíny (dvojitá,
slepá, prospektivní);
(pro dr. Prokeše – projednat
finanční platby naší společnosti ve strukturách „nekonvenční
medicíny“)
13| Dr. Čutová: referát o účasti
na sjezdu:
Mezinárodní kongres 50 let reflexoterapie a 25 let manuální medicíny v Rusku, dne: 19.–21. 5. 2006,
Moskva
1/4 příspěvků byla s akupunkturní tématikou
3 práce, dr. Danielová, Čutová,
Saidová
přednesené práce se uveřejní
v časopise společnosti
účastníci zpracují referát o zajímavých prezentacích z kongresu
do časopisu
14| 5. mezinárodní sympozium
v aurikuloterapii 4–8. 10. 2006,
Lyon, Francie:
Zájem má: Barešová, Urbanová,  
Loskotová, Fiala. Francouzská strana
navrhla určité snížení kongresových  
poplatků pro naše účastníky.
15| Seminář ČLAS v Lékařském
domě 4. 11. 2006, od 9 hodin:
Jandová: možnosti / Večeřová:
zobrazovací / Strnad: praktické zkušenosti z Číny, postupy doplňování,
tonifikace / Stránecký: konstituční
akupunktura.
Dr. Stránecký domluví organizační věci na ČLS JEP, zajistí prostory.
Dr. Sedláček domluvil některé
sponzorské firmy.
16| semináře ČLAS 2007
a) 27–28. 4. 2007: EAV za účasti
zahraničních účastníků (elektronická diagnostika a kontrola akupunkturních bodů a metod); vyjasnit
organizátora a záštitu.
b) 2–3. 11. 2007: zatím dr. Gleditsh,
event. zajistíme náhradní náplň.
17|Časopis:
Nová firma, která bude provádět předtiskovou přípravu –
Grifart spol. s r.o., Brno.
Výtisk a distribuce čísla 1–2/2006
bude stát cca 65 000 Kč. Uzávěrka
dalšího čísla je do konce srpna.

Doplnění redakční rady z české
strany: výbor navrhnul a schválil
doplnit redakční radu o dr. Saidovou a dr. Sedláčka.
18| Dr. Štrof, min. zdrav.:
ČLAS poslala vyjádření k metodě
EAM (elektroakupunkturní měření).
Dr. Fildán zracoval a odeslal vyjádření za ČLAS ČLS JEP.
19| Info. z Thieme Almanac:
Uveřejnit naše akce z podzimu
2006 a na rok 2007.
20| IPVZ:
Vzdělávání v akupunktuře na
IPVZ vede dr. Barešová. Prokeš a Fildán upraví do počítačové podoby
plán výuky a vyvěsí tento program
na stránkách
21| Potvrzení o zaplacení částky
na ICMART.
Pokladník ICMARTu zaslal potvr-

zení o úhradě našeho příspěvku do
ICMART.
22| Citace z něm. časopisů pro
časopis zpracovali Dr. Sedláček
a dr. Stránecký, dr. Fildán jim vyjádřil poděkování a požádal je o pokračování v této práci.
23| CD z kongresu ICMART
v USA zpracuje Dr. Strnad pro
potřeby výboru. Originální CD
budou k zapůjčení pro zájemce
z řad členů ČLAS u dr. Fildána. Dále
stručně zpracuje materiál z ECPM,
který se zabývá legislativními otázkami nekonveční medicíny.
24| Park Je Woo (Korea, zakladatel
Su Jok), 16–18. 11. 2006 – přednášky v Brně, informace do časopisu
dodá dr. Saidová.

Dr. Zdeněk Machálek
Kredit II. st – výbor schválil
Dr. Michal Strnad
upřesnění způsobu žádosti o udělení Oprávnění-Kreditu II. stupně  
po docílení bodů stanovených
ke schválení se podklady   předávají předsedovi a věd. sekretáři;
na školitele – postup stejný.
26| Další výborová schůze:
23. 9. 2006 v ordinaci dr. Prokeše
v Mělníku
4. 11. 2006 v polední pauze semináře v Lékařském domě v Praze
sdružení nekonvenční medicíny
a výbor ČLAS – společné jednání
29. 11. 2006 v Brně, v ordinaci
u dr. Fildána

Zapsali a zpracovali:
Dr. Strnad a Dr. Fildán

25| Žádosti o Oprávnění:
Kredit I. st – výbor schválil
Dr. Jana Doňková

Zápis č. 6
ze schůze výboru ČLAS
4. 11. 2006 Lékařský dům, Praha
Jednání výboru se konalo v rámci
odborného semináře společnosti
a bylo rozděleno na dvě části.

I. část:
Jednání výboru ČLS s vedením
občanského sdružení pro nekonvenční medicínu.
Přítomni:
Za sdružení – Dolejšová, Wankatová, Fiala.
Za výbor ČLAS – všichni přítomni,
včetně revizní komise.
Program:
1| MUDr. Věra Dolejšová seznámila členy výboru ČLAS s činností sdružení, jehož členy jsou
tyto společnosti: ČLAS ČLS JEP,

Česká lékařská homeopatická společnost, Česká homotoxikologická
společnost a Česká lékařská společnost EAV. Shrnula dosavadní činnost, která se týká snahy o zakotvení metod nekonveční medicíny do
legislativy ČR i v rámci EU. Situace
u nás je po krátké epizodě působení
dr. Ratha na MZ opět pro nás komplikovanější.
MUDr. Ing. Petr Fiala informoval
o průběhu zasedání ECPM v BadenBaden, jehož se za naše sdružení
účastnil.
Dr. Fiala přednesl požadavek
ECPM o získání farmakologa, zabývajícího se fytoterapií pro struktury ECPM., Dr. Strnad slíbil pomoc
a zjistit možnosti na Farmaceutické
fakultě UK V Hradci Králové.
Dále výbor se členy sdružení diskutoval činnost sdružení v blízké

budoucnosti a otázku poplatků za
sdrzžení do ECPM. Výbor diskutoval
výši finančního příspěvku do ECPM
za rok 2007.
MUDr. Ladislav Fildán poděkoval
MUDr. Dolejšové a MUDr. Fialovi
i ostatním členům vedení sdružení
za výbor společnosti za jejich dosavadní práci a současně vyjádřil lítost
nad neúčastí zástupců homeopatické a homotoxikologické společnosti na zasedání.
Účastníci se shodli na tom, že
schůzky vedení všech společností
sdružení jsou nadále vhodné, a to
zejména s ohledem na protahující
se legislativní proces ve zdravotnictví.
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oznámení a různé
II. část
Jednání výboru ČLAS.
Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Prokeš,
Saidová, Stránecký, Strnad, Urbanová, Vančuříková
Revizní komise:
Kučerová, Filípek, Sedláček
Program:
1| Kontrola úkolů z minulého
zasedání – splněno
2| Členská základna – dr. Čutová – zaslala dopisy 12 členům, kteří neuhradili členské poplatky za 2
roky s výzvou k úhradě dlužné částky. Od 8 členů nedostala odpověď,
výbor se rozhodl je ve shodě se stanovami ČLS a vnitřními opatřeními
ČLAS vyřadit ze společnosti.
Noví členové:
MUDr. Jandáková Lenka, Praha,
gynekol. odd. Benešov, MUDr. Ludvíková Dana, Praha, rehabilitační
klinika Monáda Praha, MUDr. Nováková Helena, Praha, dětská léčebna
Říčany MUDr. Růžková Drahomíra,
Praha.
Všechny lékařky byly přijaty za
členky společnosti, dr. Čutová jim
to písemně oznámí. Blahopřejeme.
3| Dotazníková akce na získání
e-mailových adres členů společnosti. Dosud se podařilo shromáždit asi od 2/3 členů. Výbor věří, že
se postupně podaří získat i zbylé
adresy. Zpracováním byly pověřena
MUDr. Čutová a MUDr. Vančuříková.
4| MUDr. Urbanová – zpracovala a předložila rozpočet ČLAS na
rok 2007 ekonomickému oddělení
ČLS JEP v požadovaném termínu.
Rozpočet byl ekonomickým oddělením odsouhlasen.
5| Účast na kongresech v příštím roce: XXIV. Congressus Acupuncturae Slovacae et Bohemiae,
Nitra 11–12. 5. 2007:
diskutoval se předběžný zájem členů výboru o účast. Jistě se účastní
předseda dr. Fildán, ostatní zvažují svou účast. Dr. Prokeš opráv32

něně kritizoval formální chyby
v 1. informaci o kongresu
dr. Fildán zabezpečí pozvání ruských kolegů na kongres
vyřízení čestných členství dr. Stránecký – zpracuje a zašle předsednictvu ČLS JEP ke schválení po
novém roce
6| Mezinárodní sympozium lékařské akupunktury ICMART
Barcelona (1–3. 6. 2007) – předběžný zájem projevili dr. Fildán,
dr. Brychtová, dr. Prokeš.
7| Volba delegátů na sjezd ČLS
JEP, 29. 1. 2007 – výbor schválil –
dr. Fildán, dr. Brychtová.
8| Dr. Fildán nahlásí na ČLS JEP
změnu ve výboru ČLAS.
9| Dr. Prokeš požádal nové členy výboru o zaslání fotografií
pro webové stránky společnosti.
10| 14. 11. 2006 proběhne v Lékařském domě v Praze setkání
zástupců odb. společností ČLS
JEP, tématika bude především ekonomická – za společnost se účastní
dr. Urbanová.
11| Diskuze o změně podmínek
pro získání Oprávnění-Kreditu
I. stupně v akupunktuře vzhledem ke změnám postgraduálního
vzdělávání v ČR. Zásadně se změnily
podmínky atestací, bude jen jedna
po 6 letech praxe.
Výbor schválil úpravu podmínek
pro získání Oprávnění-Kreditu I. st.
takto:
Oprávnění-Kredit I. st. může obdržet
lékař, který má atestaci v klinickém oboru nebo potvrzenou praxi
3 roky v klinickém oboru v rámci
přípravy k atestaci.
12| Informovaný souhlas pacienta – referovali dr. Prokeš, dr. Stránecký. Účinnost vyhlášky byla
podle sdělovacích prostředků pozastavena. Výbor společnosti vypracuje jednotný návrh pro akupunkturu
a prostřednictvím časopisu ho předá členům společnosti.
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13| Inventarizace majetku společnosti – v inventáři jsou starší
osobní PC a inkoustová tiskárna,
které již je nutno odepsat (nikdo
z výboru nemá zájem o jejich používání vzhledem ke stáří prostředků), a kniha Yamamoto New Scalp
Acupuncture. Dr. Urbanová zařídí
inventarizaci ve spolupráci s inventarizační komisí ČLS JEP.
14| Informace o přípravě 3. čísla časopisu – informoval dr. Fildán
– vyjde do Vánoc.
15| Dr. Beyens, generální sekretář ICMARTU požádal o plnou
moc společnosti pro jednání
o změně stanov ICMARTU, vzhledem ke změnám legislativy v Belgii,
kde je organizace ICMART registrována. Zařídil dr. Fildán.
16| Dr. Prokeš – informoval
o úpravě databáze inzerujících
lékařů na webu.
17| Doc. Pára zaslal písemné
poděkování výboru společnosti
za jmenování čestným předsedou
ČLAS.
18| Výborová schůze bude
3. 2. 2007 v Brně, ordinace dr. Fildána, zač. v 10.00 hod.

Zpracovali dr. Strnad, dr. Fildán

Plán školení v akupunktuře IPVZ Praha
pro rok 2006 a 2007
Vedoucí kurzů: MUDr. Milada Barešová
Základní kurzy A a B, každý v trvání
á 100 hodin.

Dále v roce 2006:
1. a 2. 12. 2006
Praktické postupy v akupunktuře  

rok 2006
A1 	 21.–24. 	 9. 2006
A2	 	 2.– 5. 	 1. 2006
A3 	 20.–24. 11. 2006
B1
14.–  17. 	 9. 2006
B2
19.–22. 10. 2006
B3		 7.–  11. 11. 2006
rok 2007
Al
A2
A3

18.–21. 	 1. 2007
15.–18. 	 2. 2007
12.–16. 	 3. 2007

B1		 2.– 7. 	 1. 2007
B2		 1.– 4. 	 2. 2007
B3
27. 2.–3. 3. 2007

V roce 2007:
9. 2.–11. 2. 2007  
Praktické postupy v akupunktuře
Přihlášky do kurzů zasílat na studijní odd. IPVZ Praha
Po ukončení základního kurzu
v trvání 200 hodin a složení závěrečné zkoušky bude absolventům
vydáno osvědčení.
Nedílnou podmínkou pro vydání
osvědčení je atestace v základním
klinickém oboru nebo potvrzení
o alespoň tříleté praxi v klinickém
oboru.

Zápisnica zo zasadnutia Sekcie akupunkturistov
SLK a Spoločnosti akupunktúry SLS
31. 3. 2006, Bratislava
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1| Príprava kongresu SA SLS
v máji v 2007:
Sú tri alternatívy pre realizáciu
kongresu – Nitra, Bratislava, Trnava.
P r e z i d e n t o m ko n g r e s u b u d e
MUDr. Teodor Rosinký, CSc. Generálnym sekretárom kongresu bude
MUDr. Milan Môcik.
Organizční výbor: Dr. Ondrejkovičová, Dr. Siveková, Dr. Gajdoš,

Dr. Šmirala jr., Dr. Sárkányová,
Dr. Ivicsicsová, Dr. Fujas.
Dr. Siveková navrhuje pozvať
zástupcov jednotlivých akupunktúrnych spoločností z Európy, ako
pokračovanie realizácie návrhu
portugalskej spoločnosti, založiť
Európsku lekársku spoločnosť pre
akupunktúru.
2| Príprava volieb do Predsedníctva SLK:
Voľby do Predsedníctva Sekcie akupunktúry SLK sa budú konať korešpondenčnou formou v júli 2006.

3| Rôzne:
zorganizovanie atestačných – certifikačných skúšok ešte na jar t.r.,
prekonzultuje na študijnom oddelení FZŠŠ SZU Dr. Bangha, budúca
skúšobná komisia – zloženie skúšobnej komisie ako v decembri
2003.
Dr. Ondrejkovičová prečítala
zoznam prihlásených záujemcov
o skúšku z akupunktúry
výbor splnomocňuje Dr. Banghu,
Dr. Šmiralu a Dr. Ondrejkovičovú,
aby informovali všetkých členov
o možnosti vykonať skúšku z akupunktúry, na získanie certifikátu
a licencie z akupunktúry.
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oznámení a různé
Časopis Acupunctura BohemoSlovaca č. 4 je vydávaná slovenskou časťou redakcie, nakoľko
sa vyskytli problémy u českého
vydavateľa, a štvrté číslo meškalo.
Časopis 1–2/2006 bude vydaný
českou spoločnosťou, bude distribuovaný spolu s prvou informáciou o kongrese v Nitre.

34

Žiadosť na udelenie príspevkov
Dr. Banghovi a Dr. Petrovicsovi
na zahraničnú cestu do Lisabonu, ktorá sa konala v decembri
2005 (žiadosť napíše Dr. Bangha).
Výbor SA SLS akceptuje preplatenie cestovných výdavkov. Menovaní doložia správu z rokovania
v Lisabone.
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MUDr. Ľuptáková informovala
o výsledkoch hospodárenia za
minulý rok.
Zapísala: Dr. Ondrejkovičová
Overili: Dr. Šmirala, PhD
	 Dr. Siveková

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

Tel. prac.: 541 217 726,
Mobil: 608 011 777
E-mail: fildan.ladislav@quick.cz

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník

Tel./Fax: 315 628 798,
Mobil: 602 334 049
E-mail: md.prokes@tiscali.cz

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

TCM, angiologie
E. Beneše 1549,
500 12 Hradec Králové

Tel. prac.: 495 266 799
E-mail: info@tcmcentrum.cz

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS
primář rhb. odd. nemocnice

Rehabilitační odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

Tel. prac.: 569 472 335
Mobil: 604 296 581
E-mail: stranecky@volny.cz

Urbanová Magda MUDr.
hospodář ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Husova 128,
286 01 Čáslav

Tel. prac.: 327 312 549
Mobil: 724 247 270
E-mail: urbanovamagda@tiscali.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a,
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Saidová Zinaida MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Pšeník 7,
639 00 Brno

Tel. domů: 543 249 659
Mobil: 723 571 574
E-mail: zinaida@centrum.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Homeopatická klinika Praha s.r.o.
pracoviště akupunktury a TCM
Komornická 8,
160 00 Praha 6

Mobil: 607 654 262
Fax: 224 315 500
E-mail: vancurikova@mbox.dkm.cz

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Kučerová Ludmila MUDr.
prim. předsedkyně revizní komise ČLAS

Rehabilitační oddělení Hrabyně

Tel. prac.: 553 775 003, 553 603 111
Mobil: 603 315 188

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894

Sedláček Petr MUDr.
www.volny.cz/coord-med
člen revizní komise ČLAS

CO ORD-MED CS s.r.o.
Zborovská 8,
150 00 Praha 5 – Smíchov

Tel. prac.: 257 314 374
Mobil: 776 253 713
Fax: 257 315 661
E-mail: chord-med@volny.cz
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